สรุปแผนการเรียนการสอนในหน่วยงาน (Unit School)
หน่วยงาน
กรมพัฒนาที่ดิน
.
จานวน

37

เรื่อง ดังนี้

ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
๑.
การลงระบบ NRMS เพื่อการกรอกรายละเอียดของงบประมาณ
โครงการวิจัย วช.
การเขียนโครงวิจัยตามแบบ ว1ด/ว1ช
๒.

ผู้รับผิดชอบ
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

๓.

การใช้ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ดินอย่างง่าย LDD TEST KIT

สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

๔.

การพัฒนาความรู้ด้าน GIS เพื่องานสารวจพื้นที่และการ
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้าฯ
การใช้ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ดินอย่างง่าย LDD TEST KIT

สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

๗.

จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร:กลไกการทางานและ
วิธีการใช้ประโยชน์
เทคนิคการเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพ

๘.

การพัฒนาความรู้ เรื่อง การจับพิกัดด้วย smart phone

สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

๙.

เทคนิคการเป็นวิทยากรให้ประสบผลสาเร็จ

สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

๑๐.

การอนุรักษ์ดินและน้า

สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

๑๑.

การจัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้า ในเขตพัฒนาที่ดิน

สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

๑๒.

การออกแบบอนุรักษ์ดินและน้า และจัดทาคาของบประมาณ

สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

๑๓.

การเผยแพร่การใช้โปรแกรม Agri-Map

สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

๑๔.

การลงระบบ NRMS เพื่อการกรอกรายละเอียดของงบประมาณ
โครงการวิจัย วช.
การลงระบบ NRMS เพื่อการกรอกรายละเอียดของงบประมาณ
โครงการวิจัย วช.
การจัดทาแบบประเมินราคาก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดิน
และน้า
การเขียนรายงานการวิจัย

สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

การลงระบบ NRMS เพื่อการกรอกรายละเอียดของงบประมาณ
โครงการวิจัย วช.
การลงระบบ NRMS เพื่อการกรอกรายละเอียดของงบประมาณ
โครงการวิจัย วช.
การลงระบบ NRMS เพื่อการกรอกรายละเอียดของงบประมาณ
โครงการวิจัย วช.

สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

๕.
๖.

๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
๒๑. การเขียนโครงวิจัยตามแบบ ว1ด/ว1ช

ผู้รับผิดชอบ
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

๒๒.

การเขียนโครงการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๒๓.

กลุ่มตรวจสอบภายใน

๒๕.

ความรู้ความเข้าใจในการตรวจใบสาคัญเกี่ยวกับระเบียบ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
การพัฒนาความรู้ เรื่อง พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การบริหารงบประมาณการเงิน การคลัง และพัสดุ

๒๖.

หลักการเขียนผลงานวิชาการ

กองแผนงาน

๒๗.

การจดบันทึกข้อมูลหลุมเจาะดิน

กองสารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน

๒๘.

งานสารบรรณและกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานสารบรรณ

สานักงานเลขานุการกรม

๒๙.

การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

สานักงานเลขานุการกรม

๓๐.

สานักงานเลขานุการกรม

๓๑.

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ
การออกแบบและจัดทาสิ่งพิมพ์ของสานักฯ

๓๒.

หลักการเขียนใบสาคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

สานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน

๓๓.

การพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานกลางสารสนเทศภูมิศาสตร์ สานักเทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่
เพื่อการพัฒนาที่ดิน
การจัดทาแผนการใช้ที่ดิน
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

๒๔.

๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.

การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วย
โปรแกรมสาเร็จรูป “STAR”
การเสริมสร้างความรู้และทักษะบุคลากรในการรับมือภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์
การทางานเชิงรุกอย่างมืออาชีพ (Professional Proactive
Skills)

กองคลัง
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

สานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
กองการเจ้าหน้าที่

แผนการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School)
กรมพัฒนาที่ดิน
ลาดับที่
1.

ชื่อเรื่อง
การลงระบบ NRMS
เพื่อการกรอก
รายละเอียดของ
งบประมาณ
โครงการวิจัย วช.

วัตถุประสงค์
เพื่อนักวิจัย
สามารถลง
ระบบได้อย่าง
ถูกต้อง

ขอบเขตการสอน
(รายละเอียดหัวข้อ
ย่อยที่จะสอน)
1. ความหมายของ
ระบบ NRMS และ
วัตถุประสงค์
2. ชี้แจงขั้นตอนการ
ลงระบบ NRMS
3. การกรอกข้อมูล
ตามแบบ ว1ด/ว1ช
ให้สมบูรณ์ในระบบ
NRMS
4. การดาเนินการ
เพื่อให้ได้รหัส OTP
เพื่อกรอกข้อมูล
โครงการวิจัย
5. ระยะเวลาในการ
ลงระบบ NRMS
6. ปัญหาที่พบในการ
ลงระบบ NRMS และ
การแก้ปัญหา

วิธีการสอน/
เครื่องมือที่ใช้
1. ใช้
Computer/Internet
และนาเสนอโดยใช้
Power point
2. ฝึกปฏิบัติการลง
ระบบ NRMS ใน
กระดาษ (เนื่องจากไม่
มีระบบจาลองในการ
ฝึกปฏิบัติ)

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

1. นักวิจัยที่ยังไม่มี 6 ชั่วโมง
รหัสนักวิจัย
2. นักวิจัยที่มีรหัส
วิจัย

วิธีการ
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

1. ทา
แบบทดสอบ
หลังการ
ฝึกอบรม
2. นักวิจัยลง
ระบบ NRMS
ได้อย่าง
ถูกต้อง และ
เสร็จสมบูรณ์

ผชช. /กลุ่ม
วิชาการเพื่อการ
พัฒนาที่ดิน สพข.
1

ลาดับที่
2.

ชื่อเรื่อง

วัตถุประสงค์

ขอบเขตการสอน
(รายละเอียดหัวข้อ
ย่อยที่จะสอน)
การเขียนโครงวิจัยตาม เพื่อให้นักวิจัย 1. ชี้แจงรายละเอียด
แบบ ว1ด/ว1ช
สามารถเขียน การเขียน
โครงการวิจัย โครงการวิจัยตาม
ตามแบบ ว1 แบบ ว1ด/ว1ช
ด/ว1ช ได้
2. การตั้งชื่อ
อย่างถูกต้อง โครงการวิจัย
และได้รับ
3. ฝึกเขียนหลักการ
สนับสนุน
และเหตุผล และ
งบประมาณใน วัตถุประสงค์
การทาวิจัย
4. ฝึกเขียนวิธีวิจัย
และการดาเนินการ
5. ฝึกเขียนขอบเขต
การวิจัย
6. ฝึกเขียนประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับ

วิธีการสอน/
เครื่องมือที่ใช้

กลุ่มเป้าหมาย

1. ใช้
นักวิจัยภายใน
Computer/Internet สานักงานพัฒนา
และนาเสนอโดยใช้ ที่ดินเขต 12
Power point
2. ฝึกปฏิบัติการ
เขียนโครงการวิจัย
ตามแบบ ว1ด/ว1ช

ระยะเวลา
12 ชั่วโมง

วิธีการ
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

นักวิจัยที่เข้า
อบรมมี
ข้อเสนอ
โครงการวิจัย
ตามแบบ ว1
ด/ว1ช ผ่าน
การพิจารณา
และได้รับ
สนับสนุน
งบประมาณ

ผชช. /กลุ่ม
วิชาการเพื่อการ
พัฒนาที่ดิน
สพข.1

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง

วัตถุประสงค์

3.

การใช้ชุดเครื่องมือ
วิเคราะห์ดินอย่างง่าย
LDD TEST KIT

1.สามารถ
เข้าใจถึง
ความสาคัญ
ของการ
ตรวจ
วิเคราะห์ดิน
อย่างง่าย
2. เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงาน
เข้าใจ
วิธีการใช้ชุด
ตรวจ
วิเคราะห์ดิน
อย่างง่าย
อย่างถูกต้อง
และสามารถ
ถ่ายทอด
ให้กับ
เกษตรกร /
สพด.

ขอบเขตการสอน
(รายละเอียดหัวข้อ
ย่อยที่จะสอน)
1.การใช้ pH Test
Kit
2. การตรวจวัดธาตุ
อาหาร N-P-K
3.การแปลผลการ
วิเคราะห์
4. การคานวณปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน
LDD Test Kit

วิธีการสอน/
เครื่องมือที่ใช้
เครื่องมือ
1. pH Ldd Test
Kit
2. ชุดตรวจธาตุ
อาหาร N-P-K
3. คอมพิวเตอร์
วิธีการ
1.เตรียมตัวอย่างดินที่
ทราบค่าวิเคราะห์ดิน
2.ฝึกปฏิบัติตามคู่มือ
การวิเคราะห์
3.คานวณปุ๋ยตาม
โปรแกรม สวด.

กลุ่มเป้าหมาย
นักวิทยาศาสตร์
และนักวิชาการ
เกษตรภายใน
สพข.

ระยะเวลา
2 ชั่วโมง

วิธีการ
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

1.ทดสอบ
กลุ่มวิเคราะห์ดิน
ทักษะการใช้ สพข.1
เครื่องมือ
2.ทดสอบ
ปฏิบัติโดยใช้
ตัวอย่างดินที่
ทราบค่า
วิเคราะห์
พร้อมทั้ง
คานวณการ
ใช้ปุ๋ย

ลาดับที่
4.

ชื่อเรื่อง

วัตถุประสงค์

ขอบเขตการสอน
วิธีการสอน/
(รายละเอียดหัวข้อ
เครื่องมือที่ใช้
ย่อยที่จะสอน)
การพัฒนาความรู้ด้าน 1.เพื่อให้
1. การใช้งาน
สอนโดยการให้งาน
GIS เพื่องานสารวจ
และแนะนา โดยมี
บุคลากรที่เข้า โปรแกรม GIS
พื้นที่และการจัดระบบ รับการสอน
เอกสารประกอบการ
เบื้องต้น
อนุรักษ์ดินและน้าฯ
สอน
สามารถใช้งาน
2. การใช้งานโปรม -อุปกรณ์
โปรแกรม GIS
PC,Notebook PC
แกรม GIS ในงาน
ในการทางาน
เอกสารประกอบการ
สารวจพื้นที่ (ดิน,
ได้
สอน (คู่มือการใช้งาน
สภาพการใช้ที่ดิน,
ArcGIS 10และ
2. เพื่อให้
การวางแผนการใช้ โปรแกรมต่างๆที่
บุคลากรที่เข้า ที่ดิน)
เกี่ยวข้อง)
รับการสอน
สามารถจัดทา 3. การใช้งาน
โปรแกรม GIS เพื่อ
แผนที่เพื่อ
รองรับงานด้าน การผลิตแผนที่ใน
ต่างๆของกรม รูปแบบต่างๆ
ฯได้

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

บุคลากรใน สพข.
๒ (กลุ่ม/ฝ่าย/
สพด.) ที่มีความ
สนใจและเกี่ยวข้อง
กับงาน GIS

๒๐ ชม
๑.ขั้นตอนการ
ดาเนินการสอน
- การใช้งาน GIS
เบื่องต้น 2ชม.
- การใช้งาน GIS ใน
งานสารวจดิน 2ชม.
- การใช้งาน GIS ใน
งานสารวจสภาพการ
ใช้ที่ดิน2ชม.
- การใช้งาน GIS ใน
งานวางแผนการใช้
ที่ดิน2ชม.
-การใช้งาน GIS เพื่อ
การผลิตแผนที่
เบื้องต้น3 ชม.
-การใช้งาน GIS เพื่อ
การผลิตแผนที่แบบ
อนุรักษ์ดินและน้าฯ
4ชม.
2. ขั้นตอนการ
ประเมินผล 5 ชม.

วิธีการ
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

ประเมินโดย กลุ่มวางแผนการ
การให้งาน 1 ใช้ท่ดี ิน
ชิ้น แล้ว
สพข.2
ประเมินจาก
ผลสาเร็จของ
งาน

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง

วัตถุประสงค์

5.

การใช้ชุดเครื่องมือ
วิเคราะห์ดินอย่างง่าย
LDD TEST KIT

1.สามารถเข้าใจ
ถึงความสาคัญ
ของการตรวจ
วิเคราะห์ดินอย่าง
ง่าย
2. เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ
วิธีการใช้ชุดตรวจ
วิเคราะห์ดินอย่าง
ง่ายอย่างถูกต้อง
และสามารถ
ถ่ายทอดให้กับ
เกษตรกร /
สพด.

ขอบเขตการสอน
(รายละเอียดหัวข้อ
ย่อยที่จะสอน)
1.การใช้ pH Test
Kit
2. การตรวจวัดธาตุ
อาหาร N-P-K
3.การแปลผลการ
วิเคราะห์
4. การคานวณปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน LDD
Test Kit

วิธีการสอน/
เครื่องมือที่ใช้
เครื่องมือ
5. pH Ldd Test
Kit
6. ชุดตรวจธาตุ
อาหาร N-P-K
7. คอมพิวเตอร์
วิธีการ
1.เตรียมตัวอย่าง
ดินที่ทราบค่า
วิเคราะห์ดิน
2.ฝึกปฏิบัติตาม
คู่มือการวิเคราะห์
3.คานวณปุ๋ยตาม
โปรแกรม สวด.

กลุ่มเป้าหมาย
นักวิทยาศาสตร์
และนักวิชาการ
เกษตรภายใน
สพข.

ระยะเวลา
2 ชั่วโมง

วิธีการประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

1.ทดสอบทักษะ
กลุ่มวิเคราะห์
การใช้เครื่องมือ
ดิน
2.ทดสอบปฏิบัติ สพข.3
โดยใช้ตัวอย่างดินที่
ทราบค่าวิเคราะห์
พร้อมทั้งคานวณ
การใช้ปุ๋ย

ลาดับที่
6.

7.

ชื่อเรื่อง

วัตถุประสงค์

ขอบเขตการสอน
(รายละเอียดหัวข้อ
ย่อยที่จะสอน)
จุลินทรีย์ที่เป็น
นักวิชาการเกษตร 1.ชนิดของจุลินทรีย์ที่
ประโยชน์ทาง
และบุคลากรได้ เป็นประโยชน์ทาง
การเกษตร:กลไกการ
ทราบถึงบทบาท การเกษตร
ทางานและวิธีการใช้
หน้าที่รวมถึง
2กลไกการทางานใน
ประโยชน์
กลไกการทางาน ดิน
ต่างๆของ
3. การประยุกต์ใช้
จุลินทรีย์ที่เป็น
ประโยชน์ทาง
ประโยชน์ทาง
การเกษตร
การเกษตร
เทคนิคการเป็น
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ 1. การพัฒนาบุคลิก
วิทยากรแบบมืออาชีพ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ภาพ
ได้เทคนิควิธีการที่ 2. เทคนิคการใช้สื่อ
ถูกต้องและ
การสอน
เหมาะสมสาหรับ 3. การจัดเตรียมข้อมูล
การถ่ายทอดให้การ 4. การฝึกปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเป็น
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

วิธีการสอน/
เครื่องมือที่ใช้

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

วิธีการประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

1. เอกสารคู่มือ
2. ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์
3. สือ power
point

นักวิทยาศาสตร์
และนักวิชาการ
เกษตรภายใน
สพข.

2 ชั่วโมง

แบบทดสอบก่อน
และหลังการ
ฝึกอบรม

กลุ่มวิชาการ
เพื่อการ
พัฒนาที่ดิน
สพข.3

1. การบรรยาย
และฝึกปฏิบัติ

1. เจ้าหน้าที่
สพด./กลุ่ม/ฝ่าย
ระดับผู้ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่
2. หมอดินอาสาร

ภาคบรรยาย
3 ชั่วโมง
ภาคปฏิบัติ 3
ชั่วโมง

1. การทดสอบก่อน
และหลัง
2. การฝึกปฏิบัติให้
คะแนนตามเกณฑ์
ที่กาหนด

1. กลุ่ม
วิชาการฯ
2. ฝ่าย
วิชาการ สพด.
สพข.4

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง

วัตถุประสงค์

8.

การพัฒนาความรู้
เรื่อง การจับพิกัดด้วย
smart phone

1. มีความรู้ความเข้า
เกี่ยวกับระบบ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ
2. สามารถจับพิกัด
หรือระบุตาแหน่งได้
ถูกต้อง

9.

เทคนิคการเป็น
วิทยากรให้ประสบ
ผลสาเร็จ

1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มี
ความรู้ความเข้าใจใน
การถ่ายทอด
2. เพื่อให้การถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่บุคคล
เป้าหมายประสบ
ผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของงาน3.
เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ติดต่อประสานงาน
หน่วยงานบูรณาการ

ขอบเขตการสอน
(รายละเอียดหัวข้อย่อย
ที่จะสอน)
1. ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับระบบ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ
2. การใช้งาน
application
โปรแกรมจับพิกัด
ต่างๆบน smart
phone
1. เทคนิคการเป็น
วิทยากรที่ดี
2. บุคลิกภาพ
3. การใช้สื่อการ
เรียนการสอนวิชาการ

วิธีการสอน/
เครื่องมือที่ใช้

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

วิธีการ
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

1. รับฟังการ
บรรยาย
2. ฝึกปฏิบัติการ
ใช้งาน
application บน
smart phone

เจ้าหน้าที่ กลุ่ม/
สพด.
ภายใน สพข.5
หน่วยงานละ 2
ราย
รวม 24 ราย

การสอน
1. ภาคบรรยาย
2 ชม.
2. ภาคปฏิบัติ
3 ชม.
การประเมินผล
ประเมินผล 1 ชม.

1. ประเมิน
โดยข้อสอบ
2. ประเมิน
โดยข้อสอบ
ภาคปฏิบัติ

ผอ.กลุ่มวาง
แผนการใช้
ที่ดิน
สพข.5

1. เอกสาร
2. สื่อ/โสต/
ทัศนูปกรณ์
3. ฝึกปฏิบัติ

บุคลากรในพื้นที่
สพด.กาฬสินธุ์

ภาคทฤษฎี 3
ชั่วโมง
ภาคปฏิบัติ 20
ชั่วโมง

- แบบทดสอบ สพด.
ก่อนหลัง
กาฬสินธุ์
- แบบสอบถาม สพข.5
ความพึงพอใจ
ประเมินจาก
บุคคลที่ได้รับ
การถ่ายทอด
- ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของ
งานภายใจ สพด.

ลาดับที่
10.

ชื่อเรื่อง

วัตถุประสงค์

การอนุรักษ์ดินและน้า 1. สามารถอ่านแผนที่
ระดับ
2. เข้าใจรูปแบบระบบ
อนุรักษ์ที่สอดคล้องกับ
การใช้ที่ดิน
3. เทคนิคการถ่ายทอด/
ประชาพิจารณ์
๔.
ความรู้ในการ
ออกแบบระบบอนุรักษ์
ดินและน้า
๕. ความรู้ปริมาณงาน/
ราคา

ขอบเขตการสอน
วิธีการสอน/
(รายละเอียดหัวข้อย่อย เครื่องมือที่ใช้
ที่จะสอน)
1. ระบบพิกัด/มาตรา บรรยาย
ส่วน contour interval Workshop
การตีความภูมิปรพเทศ/ บทเรียนบรรยาย
การหาความลาดชันแผน
ที่ดิน
๒. รูปแบบ Erostion
มาตรการอนุรักษ์ดินและ
น้า ๑ -๖ /บ่อดัก ฯลฯ
๓.
องค์ความรู้การ
พัฒนาที่ดิน
๔. การกาหนดค่า VI มิติ
ของคันดิน น้าไหลบ่า
ตะกอน
๕. คานวณปริมาณงาน/
คิดราคา

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

นักวิชาการเกษตร พ.ย.๖๐-ส.ค. ๖๑
สพด.
นักวิชาการเกษตร
สพข.

วิธีการ
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

1. Case study สพข.๖
1 ข้อ ถ้าผ่าน
การประเมินจะ
ได้รับการรับรอง
เช็นออกแบบใน
สพข.๖

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง

11.

การจัดทาระบบ
อนุรักษ์ดินและน้า ใน
เขตพัฒนาที่ดิน

วัตถุประสงค์

ขอบเขตการสอน
(รายละเอียดหัวข้อย่อย
ที่จะสอน)
1. เพื่อให้นักวิชาการ 1. ขั้นตอนการสารวจ
เกษตร นักสารวจดิน ออกแบบระบบอนุรักษ์
นายช่างสารวจ เข้าใจ ดินและน้า
ถึงวิธีการออกแบบ
2. วิธีการสารวจ
ขั้นตอนเพื่อจัดทา
ออกแบบระบบอนุรักษ์
ระบบอนุรักษ์ดินและ ดินและน้า
น้า
3. รูปแบบระบบอนุรักษ์
2. เพื่อให้นักวิชาการ ดินและน้าที่จะใช้ในพื้นที่
ทราบถึง รูปแบบการ 4. การจัดทารูปเล่มเพื่อ
จัดทาระบบอนุรักษ์ดิน ของบประมาณ
และน้า
3. เพื่อให้นักวิชาการ
สามารถจัดทารูปเล่ม
เพื่อขออนุมัติงวดเงิน
ได้อย่างถูกต้อง

วิธีการสอน/
เครื่องมือที่ใช้
1.บรรยายในห้อง
โดยใช้power
point
2. ฝึกปฏิบัติ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

1.นักวิชาการ
พฤษภาคม
เกษตร
2561
2.นักสารวจดิน
3.นายช่างสารวจ

วิธีการ
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

สอบข้อเขียน

กลุ่มวิชาการ
เพื่อการ
พัฒนาที่ดิน
สพข.7

ลาดับที่
12.

13.

ชื่อเรื่อง

ขอบเขตการสอน
(รายละเอียดหัวข้อย่อย
ที่จะสอน)
การออกแบบอนุรักษ์ดิน เพื่อให้จนท. /นัก
1.การออกแบบจัดระบบ
และน้า และจัดทาคาขอ วิชาการสพด. สามารถ อนุรักษ์ดินและน้าได้
งบประมาณ
ออกแบบจัดระบบ
อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
อนุรักษ์ดินและน้า และ ตามหลักวิชาการ
จัดทาคาขอ
2.การคิดปริมาณงาน
งบประมาณได้อย่าง
3.การจัดทารูปเล่มเพื่อ
ถูกต้องโดยมีรูปแบบ ของบประมาณ
เดียวกัน

การเผยแพร่การใช้
โปรแกรม Agri-Map

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความชานาญ การใช้โปรแกรม
การใช้ Agri-Map
Agri-Map (เทคนิคต่าง
ให้กับ จนท.ของสพด. ของโปรแกรม)

วิธีการสอน/
เครื่องมือที่ใช้

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

วิธีการ
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

1.ใช้
จนท./นักวิชาการ 1 วัน
Computer/Inte เกษตร ทัง้ สพด.
rnet และ
และสพข.
นาเสนอโดยใช้
Power point
2.แผนที่

ประเมินจาก
กลุ่มวาง
ผลงานของ
แผนการใช้
ชิ้นงานที่มอบให้ ที่ดนิ /กลุ่ม
วิชาการเพื่อการ
พัฒนาที่ดิน
สพข.8

1.ใช้
จนท./นักวิชาการ
Computer/Inte เกษตร ทัง้ สพด.
rnet และ
และสพข.
นาเสนอโดยใช้
Power point

ทา
แบบทดสอบ/
ข้อสอบ

ครึ่งวัน

กลุ่มวาง
แผนการใช้
ที่ดิน/
สพข.8

ลาดับที่
14.

ชื่อเรื่อง
การลงระบบ NRMS
เพื่อการกรอก
รายละเอียดของ
งบประมาณ
โครงการวิจัย วช.

วัตถุประสงค์

ขอบเขตการสอน
(รายละเอียดหัวข้อย่อย
ที่จะสอน)
เพื่อนักวิจัยสามารถลง 1. ความหมายของระบบ
ระบบได้อย่างถูกต้อง NRMS และวัตถุประสงค์
2. ชี้แจงขั้นตอนการลง
ระบบ NRMS
3. การกรอกข้อมูลตาม
แบบ ว1ด/ว1ช ให้
สมบูรณ์ในระบบ NRMS
4. การดาเนินการเพื่อให้
ได้รหัส OTP เพื่อกรอก
ข้อมูลโครงการวิจัย
5. ระยะเวลาในการลง
ระบบ NRMS
6. ปัญหาที่พบในการลง
ระบบ NRMS และการ
แก้ปัญหา

วิธีการสอน/
เครื่องมือที่ใช้
1. ใช้
Computer/Inte
rnet และ
นาเสนอโดยใช้
Power point
2. ฝึกปฏิบัติการ
ลงระบบ NRMS
ในกระดาษ
(เนื่องจากไม่มี
ระบบจาลองใน
การฝึกปฏิบัติ)

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

1. นักวิจัยที่ยังไม่ ครึ่งวัน
มีรหัสนักวิจัย
2. นักวิจัยที่มี
รหัสวิจัย

วิธีการ
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

1. ทา
แบบทดสอบ
หลังการ
ฝึกอบรม
2. นักวิจัยลง
ระบบ NRMS
ได้อย่างถูกต้อง
และเสร็จ
สมบูรณ์

กลุ่มวิชาการ
เพื่อการพัฒนา
ทีด่ นิ
สพข.8

ลาดับที่
15.

ชื่อเรื่อง
การลงระบบ NRMS
เพื่อการกรอก
รายละเอียดของ
งบประมาณ
โครงการวิจัย วช.

วัตถุประสงค์

ขอบเขตการสอน
(รายละเอียดหัวข้อย่อย
ที่จะสอน)
เพื่อนักวิจัยสามารถลง 1. ความหมายของระบบ
ระบบได้อย่างถูกต้อง NRMS และวัตถุประสงค์
2. ชี้แจงขั้นตอนการลง
ระบบ NRMS
3. การกรอกข้อมูลตาม
แบบ ว1ด/ว1ช ให้
สมบูรณ์ในระบบ NRMS
4. การดาเนินการเพื่อให้
ได้รหัส OTP เพื่อกรอก
ข้อมูลโครงการวิจัย
5. ระยะเวลาในการลง
ระบบ NRMS
6. ปัญหาที่พบในการลง
ระบบ NRMS และการ
แก้ปัญหา

วิธีการสอน/
เครื่องมือที่ใช้
1. ใช้
Computer/Inte
rnet และ
นาเสนอโดยใช้
Power point
2. ฝึกปฏิบัติการ
ลงระบบ NRMS
ในกระดาษ
(เนื่องจากไม่มี
ระบบจาลองใน
การฝึกปฏิบัติ)

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

1. นักวิจัยที่ยังไม่ 6 ชั่วโมง
มีรหัสนักวิจัย
2. นักวิจัยที่มี
รหัสวิจัย

วิธีการ
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

1. ทา
แบบทดสอบหลัง
การฝึกอบรม
2. นักวิจัยลง
ระบบ NRMS ได้
อย่างถูกต้อง และ
เสร็จสมบูรณ์

ผู้อานวยการ
สานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต
9
สพข.9

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง

วัตถุประสงค์

16.

การจัดทาแบบ
ประเมินราคาก่อสร้าง
งานจัดระบบอนุรักษ์
ดินและน้า

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่รู้
ราคากลางค่าก่อสร้าง
2. เพื่อจัดทาแบบ
ประเมินได้ถูกต้องตาม
ระเบียบของทาง
ราชการ

17.

การเขียนรายงานการ
วิจัย

1. เพื่อเขียนรายงาน
ฉบับเต็มเสนอกรมฯ
2. เพื่อเตรียมความ
พร้อมที่จะนารายงาน
ฉบับเต็มได้ทันตาม
กาหนด

ขอบเขตการสอน
(รายละเอียดหัวข้อย่อยที่
จะสอน)
1. การเลือกราคางานจาก
ตารางค่าก่อสร้าง
2. การคานวณราคาค่า
ก่อสร้าง
3. จัดทารายงานการ
ประเมิน

3. ส่วนนา
3.1 หน้าชื่อเรื่อง
3.2 บทคัดย่อ
3.3 กิตติกรรมประกาศ
3.4 สารบัญ
4. ส่วนเนื้อหา
บทที่ 1. บทนา
บทที่ 2 เอกสารและ
งานวิจัย
บทที่ 3 วิธีดาเนินการ
วิจัย
บทที่ 5 สรุปผล
1. ส่วนอ้างอิง

วิธีการสอน/
เครื่องมือที่ใช้
1. เรียนรู้คู่มืองาน
จัดระบบอนุรักษ์
ดินและน้า
2. ฝึกการเปิดใช้
ตารางราคากลาง
3. การใช้โปรแกรม
ช่วยการตรวจสอบ

กลุ่มเป้าหมาย
1. เจ้าหน้าที่
หน่วยพัฒนา
ที่ดิน
2. เจ้าหน้าที่
กลุ่มฝ่าย

ระยะเวลา

วิธีการ
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

4 ชั่วโมง
เรียนรู้คู่มือ 1
ชั่วโมง
การเปิดตาราง
1 ชั่วโมง
การคานวณ
ราคา 2
ชั่วโมง

ทดสอบการคิด
ราคาจากแบบ
งานจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน้า

ผชช และ ผอ
กลุ่มวิชาการ
เพื่อการ
พัฒนาที่ดิน
สพข.9

วิธีการสอน
นักวิชาการ
พ.ย. 60 –
บรรยายและจัดทา กลุม่ วิชาการ ม.ค. 61
workshop
สพข. และ
นักวิชาการใน
เครื่องมือ
ความ
รับผิดชอบของ
2. คอมพิวเตอร์
สพข.10
3. เครื่องฉายภาพ
และจอภาพ
powerpoint

ทดสอบโดย
ข้อเขียนและ
ปฏิบัติจริง

- กลุ่ม
วิชาการ
- ผชช.
- สพข.10

ลาดับที่
18.

ชื่อเรื่อง
การลงระบบ NRMS
เพื่อการกรอก
รายละเอียดของ
งบประมาณ
โครงการวิจัย วช.

วัตถุประสงค์
เพื่อนักวิจัยสามารถลง
ระบบได้อย่างถูกต้อง

ขอบเขตการสอน
(รายละเอียดหัวข้อย่อยที่
จะสอน)
1. ควาใหมายของระบบ
NRMS และวัตถุประสงค์
2. ชี้แจงขั้นตอนการลง
ระบบ NRMS
3. การกรอกข้อมูลตาม
แบบ ว1ด/ว1ช ให้สมบูรณ์
ในระบบ NRMS
4. การดาเนินการเพื่อให้ได้
รหัส OTP เพื่อกรอกข้อมูล
โครงการวิจัย
5. ระยะเวลาในการลง
ระบบ NRMS
6. ปัญหาที่พบในการลง
ระบบ NRMS และการ
แก้ปัญหา

วิธีการสอน/
เครื่องมือที่ใช้
1. ใช้
Computer/Inter
net และนาเสนอ
โดยใช้ Power
point
2. ฝึกปฏิบัติการ
ลงระบบ NRMS
ในกระดาษ
(เนื่องจากไม่มี
ระบบจาลองใน
การฝึกปฏิบัติ)

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

1. นักวิจัยที่ยัง 6 ชั่วโมง
ไม่มีรหัส
นักวิจัย
2. นักวิจัยที่มี
รหัสวิจัย

วิธีการ
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

1. ทา
แบบทดสอบหลัง
การฝึกอบรม
2. นักวิจัยลง
ระบบ NRMS ได้
อย่างถูกต้อง และ
เสร็จสมบูรณ์

ผู้อานวยการ
สานักงานพัฒ
ฯที่ดินเขต
สพข.10

ลาดับที่
19.

ชื่อเรื่อง
การลงระบบ NRMS
เพื่อการกรอก
รายละเอียดของ
งบประมาณ
โครงการวิจัย วช.

วัตถุประสงค์

ขอบเขตการสอน
(รายละเอียดหัวข้อย่อยที่
จะสอน)
เพื่อนักวิจัยสามารถลง 1. ควาใหมายของระบบ
ระบบได้อย่างถูกต้อง NRMS และวัตถุประสงค์
2. ชี้แจงขั้นตอนการลง
ระบบ NRMS
3. การกรอกข้อมูลตาม
แบบ ว1ด/ว1ช ให้สมบูรณ์
ในระบบ NRMS
4. การดาเนินการเพื่อให้ได้
รหัส OTP เพื่อกรอกข้อมูล
โครงการวิจัย
5. ระยะเวลาในการลง
ระบบ NRMS
6. ปัญหาที่พบในการลง
ระบบ NRMS และการ
แก้ปัญหา

วิธีการสอน/
เครื่องมือที่ใช้

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

1. ใช้
Computer/Inter
net และนาเสนอ
โดยใช้ Power
point
2. ฝึกปฏิบัติการ
ลงระบบ NRMS
ในกระดาษ
(เนื่องจากไม่มี
ระบบจาลองใน
การฝึกปฏิบัติ)

1. นักวิจัยที่ยัง
ไม่มรี หัส
นักวิจัย
2. นักวิจัยที่มี
รหัสวิจัย

6 ชั่วโมง

วิธีการ
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

1. ทา
ผู้อานวยการ
แบบทดสอบหลัง สานักงานพัฒ
การฝึกอบรม
ฯที่ดินเขต
2. นักวิจัยลง
สพข.11
ระบบ NRMS ได้
อย่างถูกต้อง และ
เสร็จสมบูรณ์

ลาดับที่
20.

ชื่อเรื่อง
การลงระบบ NRMS
เพื่อการกรอก
รายละเอียดของ
งบประมาณ
โครงการวิจัย วช.

วัตถุประสงค์
เพื่อนักวิจัยสามารถลง
ระบบได้อย่างถูกต้อง

ขอบเขตการสอน
(รายละเอียดหัวข้อย่อยที่
จะสอน)
1. ความหมายของระบบ
NRMS และวัตถุประสงค์
2. ชี้แจงขั้นตอนการลง
ระบบ NRMS
3. การกรอกข้อมูลตาม
แบบ ว1ด/ว1ช ให้สมบูรณ์
ในระบบ NRMS
4. การดาเนินการเพื่อให้ได้
รหัส OTP เพื่อกรอกข้อมูล
โครงการวิจัย
5. ระยะเวลาในการลง
ระบบ NRMS
6. ปัญหาที่พบในการลง
ระบบ NRMS และการ
แก้ปัญหา

วิธีการสอน/
เครื่องมือที่ใช้
1. ใช้
Computer/Inter
net และนาเสนอ
โดยใช้ Power
point
2. ฝึกปฏิบัติการ
ลงระบบ NRMS
ในกระดาษ
(เนื่องจากไม่มี
ระบบจาลองใน
การฝึกปฏิบัติ)

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

1. นักวิจัยที่ยัง 6 ชั่วโมง
ไม่มีรหัส
นักวิจัย
2. นักวิจัยที่มี
รหัสวิจัย

วิธีการ
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

1. ทา
แบบทดสอบหลัง
การฝึกอบรม
2. นักวิจัยลง
ระบบ NRMS ได้
อย่างถูกต้อง และ
เสร็จสมบูรณ์

ผู้อานวยการ
สานักงาน
พัฒนาที่ดิน
เขต 12
สพข.12

ลาดับที่
21.

22.

ชื่อเรื่อง

วัตถุประสงค์

ขอบเขตการสอน
(รายละเอียดหัวข้อย่อยที่
จะสอน)
การเขียนโครงวิจัยตาม เพื่อให้นักวิจัยสามารถ 1. ชี้แจงรายละเอียดการ
แบบ ว1ด/ว1ช
เขียนโครงการวิจัยตาม เขียนโครงการวิจัยตามแบบ
แบบ ว1ด/ว1ช ได้
ว1ด/ว1ช
อย่างถูกต้อง และได้รับ 2. การตั้งชื่อโครงการวิจัย
สนับสนุนงบประมาณ 3. ฝึกเขียนหลักการและ
ในการทาวิจัย
เหตุผล และวัตถุประสงค์
4. ฝึกเขียนวิธีวิจัยและการ
ดาเนินการ
5. ฝึกเขียนขอบเขตการ
วิจัย
6. ฝึกเขียนประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
การเขียนโครงการ
1. เพื่อตอบสนองความ 1. หลักการเขียนโครงการที่
ต้องการ หรือแก้ไข
ดี
ปัญหาของหน่วยงาน 2. วิธีเขียนโครงการ
2. เพื่อให้ไดรับการ
สนับสนุนในด้าน
ทรัพยากรและบริหาร
อย่างเหมาะสม

วิธีการสอน/
เครื่องมือที่ใช้

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

วิธีการ
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

1. ใช้
Computer/Inter
net และนาเสนอ
โดยใช้ Power
point
2. ฝึกปฏิบัติการ
เขียนโครงการวิจัย
ตามแบบ ว1ด/ว1
ช

นักวิจัยภายใน 12 ชั่วโมง
สานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต
12

นักวิจัยที่เข้า
อบรมมีข้อเสนอ
โครงการวิจัยตาม
แบบ ว1ด/ว1ช
ผ่านการพิจารณา
และได้รับ
สนับสนุน
งบประมาณ

ผู้อานวยการ
สานักงาน
พัฒนาที่ดิน
เขต 12
สพข.12

1. บรรยาย
2. ฝึกปฏิบัติ

บุคลากรกลุ่ม
พัฒนาระบบ
บริหาร

จัดทาแบบ
ประเมินความรู้
ความเข้าใจก่อน
และหลังเข้ารับ
การฝึกอบรม

กพร.

1. บรรยาย 3
ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ
3 ชม.

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง

23.

มีความรู้ความเข้าใจ
ในการตรวจใบสาคัญ
เกี่ยวกับระเบียบ
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

วัตถุประสงค์

ขอบเขตการสอน
(รายละเอียดหัวข้อย่อยที่
จะสอน)
-สามารถตรวจสอบ
-สรุปสาระสาคัญของ กฎ
ใบสาคัญได้อย่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ถูกต้องตามระเบียบที่ ต่างๆ
เกี่ยวข้อง
มติคณะรัฐมนตรี
-เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ คาสั่งกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง
ความเข้าใจ ด้านกฎ
-ขั้นตอนการจัดทาใบสาคัญ
กฎหมาย ระเบียบ
คู่จ่าย
ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
-วิธีการสอบทานเอกสาร
ในการเดินทางไป
หลักฐาน
ราชการ
-เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน
มีแนวปฎิบัติในการ
จัดทาใบสาคัญคู่จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ
-เพื่อให้มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่

วิธีการสอน/
เครื่องมือที่ใช้
-คู่มือการ
ปฎิบัติงาน
ตรวจสอบ
-คู่มือระเบียบต่างๆ
และเอกสารอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
-การบรรยาย
-การนาเสนอ
รูปแบบ Power
Point

กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการและ
เจ้าหน้าที่
ในกลุ่ม
ตรวจสอบ
ภายใน

ระยะเวลา

วิธีการ
ประเมินผล

ต.ค. 60-ก.พ. -ประเมินโดย
61
แบบสอบถาม
(20 ชั่วโมง) -ทดสอบโดยการ
ตรวจใบสาคัญ

ผู้รับผิดชอบ
ผอ.กลุ่ม
ตรวจสอบ
ภายใน
ตสน.

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง

๒๔.

การพัฒนาความรู้ เรื่อง
พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์

ขอบเขตการสอน
(รายละเอียดหัวข้อย่อยที่
จะสอน)
1. เจ้าหน้าที่มีความ
- ฝึกปฏิบัติการใช้งานใน
เข้าใจ พรบ.การจัดซื้อ ระบบ e-GP ให้สอดคล้อง
จัดจ้างฯ พ.ศ. 2560, กับ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง
ระเบียบฯ และหนังสือ ฯ พ.ศ.2560
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
- บรรยายและตอบข้อ
2. เจ้าหน้าที่ทราบถือ ซักถาม เรื่อง พรบ. การ
ขั้นตอนและวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560
ปฏิบัติรวมทั้งตระหนัก และระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
ถึงบทกาหนดโทษของ
พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง
ฯ พ.ศ.2560

วิธีการสอน/
เครื่องมือที่ใช้

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

วิธีการ
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

เครื่องมือ
- เจ้าหน้าที่ / - 6 ชั่วโมง
- ประเมินโดย ผู้อานวยการ
-Powerpoint
ผูป้ ฏิบัติงาน ขัน้ ตอน
ข้อสอบ
กลุม่ พัสดุ
- คู่มือ
ของกองคลัง - จัดหาวิทยากร
กค.
- คอมพิวเตอร์แบบ
- เครือ่ งช่วยฝึก
พกพา
ขั้นตอนการสอน
- เครื่องฉายภาพ
- ภาพรวม พรบ.
พร้อมจอ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ
- เครื่องขยายเสียง
และระเบียบฯ ที่
เกี่ยวข้อง (3 ชม.)
- สอนการใช้งานใน
ระบบ e-GP (2
ชม.)
ขั้นตอนการ
ประเมินผล
- ประเมินโดย
ข้อสอบ
(1 ชม.)

ลาดับที่
๒๕.

ชื่อเรื่อง

วัตถุประสงค์

ขอบเขตการสอน
(รายละเอียดหัวข้อย่อยที่
จะสอน)
การบริหารงบประมาณ ๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ เนื้อหาหลักสูตร
การเงิน การคลัง และ สอนมีความรู้ความเข้าใจ ๑.การบริหารงบประมาณ
พัสดุ
ในระเบียบ หลักเกณฑ์ ๒.ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
และวิธีปฏิบัติในการ
๓.แนวทางการปฏิบัติ
บริหารงบประมาณ
เกี่ยวกับการเบิกจ่าย
การเงิน การคลัง และ
งบประมาณ
พัสดุ
๔.หลักเกณฑ์และวิธีการ
๒. สามารถทราบถึง
ปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ได้อย่างถูกต้องและไม่ให้
เกิดข้อผิดพลาด

วิธีการสอน/
เครื่องมือที่ใช้
๑.การบรรยาย
๒.การสาธิต/
ยกตัวอย่าง
๓.การฝึกปฏิบัติ
๔.วิทยากร :
เจ้าหน้าที่จากกอง
คลัง

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

วิธีการ
ประเมินผล

๑.เจ้าหน้าที่ที่
ประมาณ ๒๐
ปฏิบัติงาน
ชั่วโมง
เกี่ยวข้อง
๒.ข้าราชการทุก
คนใน กอง
เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางดิน

แบบทดสอบ
ความรู้และ
ทักษะที่ได้รับ
จากการ
ฝึกอบรมเมื่อ
เสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าฝ่าย
บริหาร
กทช.

ลาดับที่
๒๖.

ชื่อเรื่อง
หลักการเขียน
ผลงานวิชาการ

วัตถุประสงค์

ขอบเขตการสอน
(รายละเอียดหัวข้อย่อยที่
จะสอน)
1. เพื่อให้นักวิเคราะห์ 1. การกาหนดหัวข้อของ
นโยบายและแผนของ ผลงานวิชาการ(ชื่อเรื่อง)
กองแผนงานมีความรู้ 2. ลักษณะการจัดรูปแบบ
ความเข้าใจในการ
หรือรูปเล่มผลงานทาง
เขียนผลงานทาง
วิชาการตามมาตรฐาน
วิชาการ
3. แนวทางการจัดทา
2. เพื่อให้นักวิเคราะห์ รูปเล่มผลงานวิชาการ
นโยบายและแผนของ - ปก
กองแผนงานสามารถ - บทคัดย่อ
เขียนผลงานวิชาการได้ - คานา
อย่างถูกต้อง
- สารบัญ
3. เพื่อให้ผลงาน
- บทที่ 1-5
วิชาการของ
บทที่ 1 บทนา
นักวิเคราะห์นโยบาย
บทที่ 2 การตรวจ
และแผนให้ผ่านการ
เอกสาร/วรรณกรรมที่
ประเมิน
เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 เครื่องมือ/
วิธีการดาเนินงาน/ขั้นตอน
บทที่ 4 ผลการ
ดาเนินงาน
บทที่ 5 บทสรุป/
ข้อเสนอแนะ
- เอกสารอ้างอิง
- ภาคผนวก

วิธีการสอน/
เครื่องมือที่ใช้
วิธีการสอน
การบรรยาย
เครื่องมือทีใช้
- เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม
- PPT

กลุ่มเป้าหมาย
นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน
ของกอง
แผนงาน

ระยะเวลา
8 ชั่วโมง
- ไตรมาสที่
1-2 ทาการ
บรรยาย 4
ชั่วโมง
- ไตรมาสที่
3-4 ทาการ
บรรยาย 4
ชั่วโมง

วิธีการ
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

- การ
สังเกตการณ์
- พิจารณาการ
จัดทาผลงานทาง
วิชาการ

- ผอ.กอง
แผนงาน
- ผชช.ด้าน
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
- กลุ่มพัฒนา
ระบบมาตรฐาน
งาน
กผง.

ลาดับที่
๒๗.

ชื่อเรื่อง

วัตถุประสงค์

ขอบเขตการสอน
(รายละเอียดหัวข้อย่อยที่
จะสอน)
การจดบันทึกข้อมูล 1. เพื่อให้นักสารวจดิน 1. การจดบันทึกข้อมูล
หลุมเจาะดิน
สามารถเก็บข้อมูลดิน พื้นฐาน
ในสนามเป็นไปใน
2. การจดบันทึกข้อมูล
ทิศทางเดียวกัน
สภาพพื้นที่
2. เพื่อเพิ่มเติมองค์
3. การจดบันทึกข้อมูลสัณ
ความรู้ด้านสัณฐาน
วิทยาของดินจากหลุมเจาะ
วิทยาของดินในสนาม ดิน
3. เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ 4. การจาแนกดินเบื้องต้น
ให้กับนักสารวจดินรุ่น ในสนาม
ใหม่
5. การแปลความหมายดิน
เบื้องต้นในสนาม

วิธีการสอน/
เครื่องมือที่ใช้

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

1. บรรยายและฝึก
ปฏิบัติ
- คู่มือการจดบันทึก
ในภาคสนาม
- ตัวอย่างใบบันทึก
ข้อมูลในภาคสนาม
- ตัวอย่างดิน
สาหรับฝึกทดสอบ
2. ฝึกในภาคสนาม

1. นักสารวจดิน
ส่วนกลาง
(เป้าหมายหลัก)
2. นักสารวจดิน
ส่วนภูมิภาค
(เป้าหมายรอง)

ระยะเวลารวม
9 ชั่วโมง
1.หัวข้อที่ 1
(1 ชั่วโมง)
2.หัวข้อที่ 2
(3 ชั่วโมง)
3.หัวข้อที่ 3
(3 ชั่วโมง)
4.หัวข้อที่ 4
(1 ชั่วโมง)
5.หัวข้อที่ 5
(1 ชั่วโมง)

วิธีการ
ประเมินผล

1. ทดสอบการจด
บันทักข้อมูลจาก
ตัวอย่างที่เตรียม
ไว้เป็นการเฉพาะ
และตรวจสอบ
ความถูกต้องโดย
วิทยากร
2. ทดสอบการจด
บันทึกข้อมูลดิน
ในภาคสนาม (ถ้า
มี)
3. เกณฑ์การ
ประเมิน
สอนภายใน A: >90
สานักงานหลัง B: 80-90
เวลา 16.30 C: 70-80
น.
D: 60-70
ไม่ผ่าน: <60

ผู้รับผิดชอบ
- ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการสารวจ
จาแนกดิน
- นักสารวจดิน
ผู้เชี่ยวชาญ
กสด.

ลาดับที่
๒๘.

๒๙.

ชื่อเรื่อง

ขอบเขตการสอน
(รายละเอียดหัวข้อย่อย
ที่จะสอน)
งานสารบรรณและ เพื่อให้ผู้เรียนมี
1.ความหมายของงาน
กฎระเบียบข้อบังคับ ความสามารถใน สารบรรณ
เกี่ยวกับงานสาร
การจัดทาเอกสาร 2.การเขียนหนังสือ
บรรณ
ทางราชการได้
ราชการ
อย่างถูกต้องตาม 3.การจัดเก็บ
ระเบียบงานสาร 4.กฎระเบียบ ข้อบังคับ
บรรณ
เกี่ยวกับงานสารบรรณ

การเขียนข่าว
ประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทักษะ
ในการเขียนข่าว
ประชาสัมพันธ์
ประเภทต่างๆ
เช่น ข่าว ภาพ
ข่าว บทความ ให้
สัมฤทธิ์ผล

1.ความหมายและ
ความสาคัญของการ
เขียนข่าวประชาสัมพันธ์
2.โครงสร้างและรูปแบบ
การเขียนข่าว
ประชาสัมพันธ์
3.ลักษณะการเขียนข่าว
ประชาสัมพันธ์ที่ดี

วิธีการสอน/
เครื่องมือที่ใช้

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

วิธีการ
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

1.การบรรยาย
บุคลากรใน
2.อธิบายตัวอย่าง
สานักงาน
ประกอบ
เลขานุการกรม
3.สนทนา
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
4.ฝึกปฏิบัติ
Power Point/
เอกสารประกอบการ
บรรยาย

5ชั่วโมง / 5
คาบ

พิจารณาจากผล
การปฏิบัติงาน
ด้านสารบรรณ

กลุ่มงานสาร
บรรณ
สลก.

1.บรรยายและฝึก
ปฏิบัติ(Power
Point/เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย)

5ชั่วโมง / 5
คาบ

พิจารณาจากผล
การปฏิบัติงาน
ด้านการเขียนข่าว
ประชาสัมพันธ์

กลุ่มเผยแพร่
และ
ประชาสัมพันธ์
สลก.

บุคลากรในกลุ่ม
เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง

วัตถุประสงค์

๓๐.

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ

เพื่อให้บุคลากรใน
สานักงานเลขานุการ
กรมมีความรู้และ
ความเข้าใจใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ

๓๑.

การออกแบบและ
จัดทาสิ่งพิมพ์ของ
สานักฯ

-เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ในด้านการ
ออกแบบสิ่งพิมพ์
-เสริมสร้างทักษะใน
การออกแบบที่
สามารถปรับใช้กับ
สิ่งพิมพ์ทุกประเภท
-สร้างเอกลักษณ์ของ
สิ่งพิมพ์ภายในสานัก
ฯ

ขอบเขตการสอน
(รายละเอียดหัวข้อ
ย่อยที่จะสอน)
1.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ
2.พรบ.ความรับผิด
ทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่
3.พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
-หลักการพื้นฐานใน
การออกแบบ
-วิธีคิดรูปแบบในการ
เสนอผลงาน
-การกาหนดโครงสร้าง
ในการออกแบบ
-การจัดวาง lay out
planกาหนดรูปแบบ
ของรายงาน
-วิธีการหาแรงบัลดาล
ใจในการออกแบบ

วิธีการสอน/
เครื่องมือที่ใช้
บรรยาย/
Power Point/
เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรใน
สานักงาน
เลขานุการกรม

วิธีการสอน
บุคลากรภายใน
-การบรรยาย
สานักฯ
-การฝึกปฏิบัติ
-ทดลองปฏิบัติงาน
จริงตามหัวข้อที่
กาหนด
เครื่องมือที่ใช้
-notebook
-computer
-โปรแกรมสาหรับ
การออกแบบและ
จัดทาสิ่งพิมพ์

ระยะเวลา

วิธีการ
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

5ชั่วโมง / 5คาบ แบบทดสอบ

กลุ่มนิติการ
สลก.

20 ชั่วโมง
(สัปดาห์ละ 5
ชั่วโมง)

-ผอ.สวด.
-ผอ.กลุ่ม
มาตรฐาน
และพัฒนา
ระบบการ
วิเคราะห์ดิน
สวด.

-กาหนดหัวข้อ
การออกแบบ
-ตรวจสอบผลงาน
ที่ออกแบบจริง

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง

๓๒.

หลักการเขียน
ใบสาคัญ
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ

วัตถุประสงค์

ขอบเขตการสอน
(รายละเอียดหัวข้อย่อยที่
จะสอน)
เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ 1. เอกสารที่ใช้ประกอบใน
ความเข้าใจถึงขั้นตอน
การจัดทาใบสาคัญ
ของการเขียนใบสาคัญฯ 2. วิธีการเขียนเอกสารใน
ให้ถูกต้องตามระเบียบ การแนบใบสาคัญให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ
3. สิทธิของการเบิกของ
ข้าราชการในแต่ละระดับ
4. แสดงตัวอย่างการเขียน
ใบสาคัญ
5. ทดสอบการเขียน
ใบสาคัญ

วิธีการสอน/
เครื่องมือที่ใช้
วิธีการสอน
1. บรรยาย
2. ตัวอย่าง
ประกอบ
เครื่องมือที่ใช้
1. คอมพิวเตอร์
2. โปรแกรม
Microsoft
Office

กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ใน
สานักฯ

ระยะเวลา
ระยะเวลารวม
3ชั่วโมง
1.หัวข้อที่ 1 (30
นาที)
2.หัวข้อที่ 2 (1
ชั่วโมง)
3.หัวข้อที่ 3 (30
นาที)
4.หัวข้อที่ 4 (30
นาที)
5.ทดสอบ (30
นาที)

วิธีการ
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

ทดสอบการเขียน ฝ่ายบริหาร
ใบสาคัญตาม
ทัว่ ไป
กรณีศึกษาที่
สวพ.
กาหนดขึ้น ได้
ถูกต้องตาม
ระเบียบ

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง

๓๓.

การพัฒนาและ
ปรับปรุงข้อมูล
พื้นฐานกลาง
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาที่ดิน

วัตถุประสงค์

ขอบเขตการสอน
(รายละเอียดหัวข้อย่อยที่จะ
สอน)
1. เพื่อให้
1. ระบบพิกัดและและพื้น
เจ้าหน้าที่
หลักฐานแผนที่
ผู้ปฏิบัติงานมี
2. ระบบสารสนเทศ
ความรู้ความเข้าใจ ภูมิศาสตร์และการใช้งาน
เกี่ยวกับการจัดทา 2.1 ความรู้เกี่ยวกับระบบ
ข้อมูลพื้นฐาน
สารสนเทศภูมิศาสตร์
กลางสารสนเทศ
2.2 ฝึกปฏิบัติการใช้
ภูมิศาสตร์เพื่อการ โปรแกรมสารสนเทศ
พัฒนาที่ดิน
ภูมิศาสตร์ (Arc Map)
2. เพื่อพัฒนา
3. ข้อกาหนดของมาตรฐาน
ทักษะของ
ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่
พื้นฐาน
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
3.1 ความรู้เกี่ยวกับ
สารสนเทศ
ข้อกาหนดของมาตรฐาน
ภูมิศาสตร์
โครงสร้างเนื้อหา คุณลักษณะ
คุณภาพ ของชุดข้อมูล
ภูมิศาสตร์พื้นฐาน(FGDS)
3.2 ฝึกปฏิบัติการจัดทา
ข้อมูลพื้นฐานกลางสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
ตามมาตรฐาน FGDS

วิธีการสอน/
เครื่องมือที่ใช้

กลุม่
เป้าหมาย

ระยะเวลา

วิธีการ
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

1. วิธีการสอน
1.1 การ
บรรยาย
1.2 การฝึก
ปฏิบัติ
2. เครื่องมือที่ใช้
2.1 เครื่อง
คอมพิวเตอร์
2.2 เครื่องฉาย
(โปรเจคเตอร์)
2.3 เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย
2.4 โปรแกรม
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Arc
Map) และชั้น
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้าน
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
ของ สสผ.

1. หัวข้อที่ 1 ระยะเวลา 1
ชั่วโมง
2. หัวข้อที่ 2
ระยะเวลา 4 ชั่วโมง
(แบ่งเป็นหัวข้อที่ 2.1
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง และ
หัวข้อที่ 2.2
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
3. หัวข้อที่ 3
ระยะเวลา 5 ชั่วโมง
(แบ่งเป็นหัวข้อที่ 3.1
ระยะเวลา 2 ชั่วโมง และ
หัวข้อที่ 3.2
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)

1. แบบทดสอบ
ความรู้ความ
เข้าใจ
2. ทดสอบ
ปฏิบัติการจัดทา
ชั้นข้อมูลพื้นฐาน
กลางด้านการ
พัฒนาที่ดินตาม
มาตรฐาน FGDS
3. การติดตามผล
การดาเนินงานทุก
เดือน

1.ผู้อานวยการ
สานักเทคโนโลยี
การสารวจและ
ทาแผนที่
2. ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสารวจและ
ทาแผนที่
ภาพถ่าย
3. กลุ่มวิจัยและ
พัฒนา
เทคโนโลยีการ
สารวจและทา
แผนที่
สสผ.

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง

๓๔.

การจัดทา
แผนการใช้ที่ดิน

วัตถุประสงค์

ขอบเขตการสอน
(รายละเอียดหัวข้อย่อยที่จะ
สอน)
-เพื่อให้บุคคลากร 1.เทคนิคการสารวจและ
ในกองนโยบาย
วิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ
และแผนการใช้ เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดิน
ที่ดินมีความรู้
(ดิน/น้า/ป่าไม้/การใช้ที่ดิน
ความเข้าใจใน
2.การประเมินคุณภาพที่ดิน
ขั้นตอนและ
ทางกายภาพ (Land
กระบวนการวาง suitabilities)
แผนการใช้ที่ดิน 3.เทคนิคการสารวจ การ
สัมภาษณ์และวิเคราะห์
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
4.ขั้นตอนการวางแผนการใช้
ที่ดิน

วิธีการสอน/
เครื่องมือที่ใช้
วิธีการสอน
1.บรรยายและฝึก
ปฏิบัติ
2.Power Point
เครื่องมือที่ใช้
1.คู่มือการวาง
แผนการใช้ที่ดิน
2.แผนที่และ
อุปกรณ์ในการ
สารวจภาคสนาม
(GPS)
3.ตัวอย่าง
แบบสอบถามทาง
เศรษฐกิจและ
ตารางประเมินผล

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา

บุคคลากรใน
20 ช.ม
กองนโยบาย หัวข้อละ 5 ชม./สัปดาห์
และ
แผนการใช้
ที่ดิน

วิธีการ
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

1. สังเกตุ
พฤติกรรม
2. ประเมินจาก
ผลการปฏิบัติงาน
3. แบบฝึกหัด

ผอ.กนผ.
ผชช.
ผอ.กลุ่มฯ

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง

วัตถุประสงค์

๓๕.

การวางแผนการ
ทดลองและการ
วิเคราะห์ผลทาง
สถิติด้วย
โปรแกรม
สาเร็จรูป
“STAR”

เพื่อให้ผู้เรียน
เข้าใจ และ
สามารถวางแผน
เลือกใช้แผนการ
ทดลองและ
วิเคราะห์ผลได้
อย่างถูกต้อง

ขอบเขตการสอน
(รายละเอียดหัวข้อย่อยที่จะ
สอน)
1.ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการวางแผนการทดลอง
2.แผนการทดลองพื้นฐาน
เช่น CRD RCBD เป็นต้น
3.ขั้นตอนการเลือกใช้แผนการ
ทดลอง
4.การวิเคราะห์ผลการทดลอง
ทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป "STAR”
และการแปลผลการวิเคราะห์
ความแปรปรวน
5.ค่าสถิติอื่นๆ ที่ช่วยในการ
สรุปผลการทดลอง เช่น
correlation, regression,
combine analysis

วิธีการสอน/
เครื่องมือที่ใช้

กลุม่
เป้าหมาย

ระยะเวลา

วิธีการ
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียนการสอน
2.คอมพิวเตอร์
3.โปรแกรม
สาเร็จรูปสาหรับ
การวิเคราะห์ทาง
สถิติ “STAR”

เจ้าหน้าที่
และ
บุคลากรของ
กองวิจัยและ
พัฒนาการ
จัดการที่ดิน

1.ความรู้พื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับการวาง
แผนการทดลอง จานวน
2 ชั่วโมง
2.แผนการทดลอง
พื้นฐาน
จานวน 2 ชั่วโมง
3.ขั้นตอนการเลือกใช้
แผนการทดลอง
จานวน 2 ชั่วโมง
4.การวิเคราะห์ผลการ
ทดลองทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป
"STAR”
และการแปลผลการ
วิเคราะห์ความ
แปรปรวน
จานวน 2 ชั่วโมง
5.ค่าสถิติอื่นๆ ที่ช่วยใน
การสรุปผลการทดลอง
จานวน 2 ชั่วโมง

1.การประเมินผล
ผู้เรียน :
ทดสอบโดยใช้
โจทย์งานวิจัยที่ให้
ผู้เรียนวาง
แผนการทดลอง
2.การประเมินผล
หลักสูตร :
แบบประเมินผล
ความพึงพอใจต่อ
เนื้อหาหลักสูตร
และผู้สอน

นางนิสา มีแสง
นางสาววรรยา
สุธรรมชัย
กวจ.

ลาดับที่
๓๖.

ชื่อเรื่อง

วัตถุประสงค์

ขอบเขตการสอน
(รายละเอียดหัวข้อย่อยที่จะ
สอน)
การเสริมสร้าง
- เพื่อสร้างความรู้ - หลักการความมั่นคง
ความรู้และทักษะ ความเข้าใจ
ปลอดภัยทางไซเบอร์
บุคลากรในการ เกี่ยวกับภัย
- ภัยคุกคามความมั่นคง
รับมือภัยคุกคาม คุกคามทางไซ
ปลอดภัยทางไซเบอร์
ทางไซเบอร์
เบอร์
- ความเสี่ยงด้านความมั่นคง
- เสริมสร้างทักษะ ปลอดภัยในระบบเครือข่าย
ในการป้องกันและ คอมพิวเตอร์
รับมือภัยคุกคาม - กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทางไซเบอร์
กับความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์

วิธีการสอน/
เครื่องมือที่ใช้

กลุม่
เป้าหมาย

ระยะเวลา

วิธีการสอน
- การบรรยาย
- การฝึกปฏิบัติ
- การจาลอง
สถานการณ์จริง

ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ
และ
เจ้าหน้าที่
ของ ศทส.

30 ชั่วโมง
(สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง)

เครื่องมือที่ใช้
- Notebook
- Powerpoint
- คู่มือการรับมือ
ภัยคุกคามทางไซ
เบอร์
- พรบ.
คอมพิวเตอร์ฯ
- ห้องฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์

วิธีการ
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

- สอบข้อเขียน
- ผอ.ศทส.
- สอบภาคปฏิบัติ - ผชช. ด้าน
สารสนเทศ
ศทส.

ลาดับที่
๓๗.

ชื่อเรื่อง

วัตถุประสงค์

ขอบเขตการสอน
วิธีการสอน/
(รายละเอียดหัวข้อย่อยที่จะ เครื่องมือที่ใช้
สอน)
การทางานเชิงรุก 1. พัฒนาทัศนคติ 1. คุณสมบัติ และทัศนคติของ บรรยาย
อย่างมืออาชีพ
ของการทางาน
คนทางานเชิงรุก
Workshop
(Professional 2. พัฒนา
2. การคิดเชิงรุก (Proactive กรณีศึกษา
Proactive
พฤติกรรมการ
Thinking)
Skills)
สื่อสารเชิงรุก
3. การวางแผนเชิงรุก
3. สามารถ
(Proactive Planning)
กาหนดเป้าหมาย 5. การปฏิบัติงานเชิงรุก
และวางแผน
(Proactive Working)
ปฏิบัติการเพื่อให้ 6. เทคนิคการจัดการอุปสรรค
บรรลุเป้าหมาย
ต่างๆ

กลุม่
เป้าหมาย

ระยะเวลา

วิธีการ
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

ข้าราชการ /
ลูกจ้างประ
จา/พนักงาน
ราชการ/
กองการ
เจ้าหน้าที่

6 ชั่วโมง

ติดตามผลจาก
ผู้บังคับบัญชา
โดยการสร้างแบบ
ประเมินเพื่อวาง
เกณฑ์การ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน

กองการ
เจ้าหน้าที่

