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(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน 

(งบปกติ) 
 กิจกกรรมการพัฒนาความรู้ ทักษะ สำหรับข้าราชการและพนักงานราชการ  

(งบดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร)  
 จำนวน 4 โครงการ  
 เป้าหมาย 263 ราย  
 งบประมาณประจำปี  1,523,756.74 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหม่ืนสามพันเจ็ด

ร้อยห้าสิบหกบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) 

 
 

1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้นำเข้าสู่ระบบราชการ 4.0” 

2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาที่ดิน รุ่นท่ี 7” 
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การทำงานแบบบูรณาการและการทำงานเชิงรุก” 
4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ” 

 
 

 
 

 

“งาน /  กิจกรรม / โครงการ” 
พัฒนาความรู้ ทักษะ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ

พนักงานราชการ (งบปกติ) 
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“การพัฒนาผู้นำเข้าสู่ระบบราชการ 4.0” 
ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2562 

ณ  โรงแรมริชมอนด์  จังหวัดนนทบุรี 

1. 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการหลักสูตร  “การพัฒนาผู้นำเข้าสู่ระบบราชการ 4.0” 
ระหว่างวันท่ี 22 – 23 พฤศจิกายน  2562 

ณ โรงแรมรชิมอนด์  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ภายใต้แนวคิดประเทศไทย 4.0 เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน     
ในยุคดิจิทัล ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 คือ การพัฒนากำลังคนทุกภาคส่วนให้พร้อม
เข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างทันท่วงทีกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล ดังน้ัน 
จึงเป็นเรื่องของการพัฒนาให้ประชาชนทุกภาคส่วน ทั้งในภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคเอกชนให้
มีทักษะ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ การสร้าง
รายได้ การทำงานและการใช้ชีวิตในยุคใหม่ที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง ด้วยการรณรงค์ ส่งเสริมและพัฒนายกระดับ
ทักษะดิจิทัลให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประเทศไทยมีกำลังคนที่มีคุณภาพและประสทิธิภาพสามารถใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ สามารถร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายได้อย่างสัมฤทธ์ิผล  

การพัฒนาในยุคที่องค์กรต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล บุคลากรในองค์กรถือเป็น
ฟันเฟืองสำคัญสู่ความสำเร็จ ความตื่นตัวด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบรับการพัฒนาในยุค 4.0 เป็น
ประเด็นที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ การผลักดันการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมขององค์กรผ่าน
การพัฒนาบุคลากร พื้นฐานสำคัญในการสร้างนวัตกรรมขององค์กร คือ Mindset ของบุคลากรต้องพร้อมใน
การปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปกับองค์กร ซึ่งองค์กรเองก็จะต้องสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยมี
ทีมงาน   ที่ช่วยในการผลักดันและส่งเสริมทำให้คนในองค์กรสามารถผสมผสานทักษะ ประสบการณ์ ร่วมกับ
การปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างลงตัว รวมถึงมีเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความสามารถ ซึ่ง
การทำกิจกรรมปรับปรุงงานแบบ Bottom up เพิ่มผลิตภาพการทำงาน หรือการปรับปรุงแบบทีละเล็กทีละ
น้อย และสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกคนในองค์กร ถือเป็นพ้ืนฐานสำคัญสำหรับการต่อยอดสู่องค์กรนวัตกรรม 

กรมพัฒนาที ่ดินเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของแนวทางการสร้างพื ้นฐานดังกล่าวเพื ่อต่อยอดสู่
นวัตกรรมผ่านการพัฒนาบุคลากร จึงมอบหมายให้ กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนา
ผู้นำเข้าสู่ระบบราชการ 4.0” ให้แก่ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และข้าราชการกรมฯที่ปฏิบัติงานขับเคลื่อนองค์กร
เข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ที่สามารถพัฒนาสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง หรือ Productivity Leader ซึ่งจะ
เป็นแรงผลักสำคัญในองค์กร ที่จะช่วยให้บุคลากรทุกระดับมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง พัฒนาตัวเอง และ
ก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กับระบบราชการในยุค 4.0 ได้อย่างมั่นคง  
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2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
2.2 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมข้อมูลรายงานผลในการประเมินสถานะ การเป็นระบบ

ราชการ 4.0  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
2.3 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและใช้แนวทางการพัฒนาองค์กรด้วย Smart Workplace ไป

ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ระบบราชการ 4.0 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน  95 คน ดังนี้ 
 3.1 ผู้บริหารกรมฯ               จำนวน     4    คน 
 3.2 ผู้อำนวยการกอง/สำนัก และผู้เช่ียวชาญส่วนกลาง                    จำนวน   22   คน  

3.3 ผู้อำนวยการกอง/สำนัก และผู้เช่ียวชาญส่วนภูมิภาค           จำนวน   24   คน 
 3.4 ข้าราชการท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนองค์กรเข้าสู ่          จำนวน   32   คน 
       ระบบราชการ 4.0 (ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค) 
 3.5 วิทยากร                จำนวน     3   คน 
 3.6 ผู้จัดอบรม               จำนวน     6   คน 
 3.7 ผูส้ังเกตการณ์               จำนวน     4   คน 

 4. ระยะเวลาการฝึกอบรม/สถานทีจั่ดฝึกอบรม 
ระหว่างวันที ่22 - 23  พฤศจิกายน 2562  ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 

5. รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม                                                    รวมจำนวน   14  ช่ัวโมง 
5.1 บรรยายหัวข้อ “แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับหน่วยงาน    3   ช่ัวโมง 

ภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)”   
5.2  บรรยายและฝกึปฏิบัติหัวข้อ “สรุปประเด็นการปรบัปรุงองค์กรจากผลการ   4   ช่ัวโมง 

ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ของกรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
เพ่ือพัฒนาองค์กรเข้าสู่ระบบราชการ 4.0” 

 5.3 บรรยายและฝึกปฏิบัติหัวข้อ “ช้ีแจงตัวช้ีวัดองค์กรตามระบบราชการ 4.0 :    3.30  ช่ัวโมง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1) มิติประสิทธิผล 2) มิติคณุภาพ 3) มิติประสิทธิภาพ  
4) มิติการพัฒนาองค์การ”  

5.4 บรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ “การกำหนดและเช่ือมโยงตัวช้ีวัด          3.30  ช่ัวโมง 
เพ่ือยกระดับการเป็นระบบราชการ 4.0”   

6. วิธีการฝึกอบรม      
 การบรรยาย  การฝึกปฏิบัติ  และการนำเสนอ    

7. วิทยากร  จากสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 
 7.1 นางสาวฉันทลักษณ ์มงคล ตำแหน่ง ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ สายงานธุรกิจ  
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 7.2 นางสาวธัญญะ  สุธรรมชัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์การตลาดอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด  
 7.3 นายธัชรินทร์ วุฒิชาติ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์การตลาด ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด  

8. งบประมาณ 
8.1 ผู ้จัดฝึกอบรมได้จัดอาหารครบทุกมื ้อ และจัดที ่พักในระหว่างการฝึกอบรม (นับจากวัน

ลงทะเบียนถึงวันปิดการฝึกอบรม) ในกรณีที่ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมมีความจำเป็นต้องเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางเพิ่มเติม จึงขอความกรุณาให้เบิกจ่ายจากหน่วยงานที่สังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2555 เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พักก่อน-หลังการฝึกอบรม (มีหลักฐานใบเสร็จ
เบิกจ่ายจริง) 

8.2 งบประมาณจากกองการเจ้าหน้าที่เพ่ือดำเนินการจัดฝึกอบรม 
 

9. ตัวชี้วัดโครงการ 
9.1 แบบประเมินโครงการ/วิทยากร 
9.2 ประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 

10. ผลทีค่าดว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ 
10.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น ทั้งเรื่องระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และ

ตัวช้ีวัดที่สำคัญ  
10.2 การเช่ือมโยงข้อมูลและตัวช้ีวัดเพ่ือพัฒนาองค์กรเข้าสู่ระบบราชการ 4.0  
10.3 การเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีคุณภาพ และ

สามารถประเมินผลตนเองทันเวลาที่กำหนด 

11. ประเภทโครงการฝึกอบรม 
ด้านการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการปฏิบัติงาน 

12. ความสอดคล้องกับสมรรถนะหลักข้าราชการพลเรือน 
12.1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
12.2 การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 

13. ที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรม  
 นางปวีณา  แสงเดือน  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  

14. ผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรม 
  นายวิชัย  มณีวงษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล    

15. ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม 
 15.1 นางโสมศิริ  คุณวโรดม  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
 15.2 นางสาวชาสิณี  สัมฤทธ์ิ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 15.3 นางสาวบุศรินทร์  ป่ินตุรงค์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
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(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

 15.4 นายกุลชาติ สองเมืองสุข  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   
 15.5 นายกัณฑ์กวินทร์  ทองปินตา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 15.6 นางสาวสุดารัตน์  เหล่ารอด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    

      กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน โทรภายใน 1313, 1213 
โทรศัพท์ 0-2941-1890, 0-2579-2656  โทรสาร  0-2579-2656 

.......................................................................................... 
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กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ 
หลักสูตร  “การพัฒนาผู้นำเข้าสู่ระบบราชการ 4.0” 

ระหว่างวันท่ี 22 – 23 พฤศจิกายน  2562 
ณ โรงแรมรชิมอนด์  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี

 

 

วันที ่    เวลา    กิจกรรม 
22 พฤศจิกายน 2562 
   08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 
   08.30 – 09.00 น.  พิธีเปิดการฝึกอบรม 

09.00 – 10.00 น. การบรรยายหัวข้อ “แนวทางขับเคลื่อนการ
พัฒนาองค์กรเพ่ือยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่
ระบบราชการ 4.0(PMQA4.0)” 

10.00 – 12.00 น. การบรรยายและฝึกปฏิบัติหัวข้อ “แนวทาง
ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรเพ่ือยกระดับ
หน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 
4.0(PMQA4.0)” 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 17.00 น.  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวขอ้ “สรุป

ประเด็นการปรับปรุงองค์กรจากผลการประเมิน
สถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 ของกรมฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือพัฒนาองค์กร
เข้าสู่ระบบราชการ 4.0” 

23 พฤศจิกายน 2562 
08.30 – 12.00 น. การบรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ “ช้ีแจง

ตัวช้ีวัดองค์กรตามระบบราชการ 4.0 : 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
1) มิติประสทิธิผล  
2) มิติคณุภาพ  
3) มิติประสทิธิภาพ  
4) มิติการพัฒนาองค์การ” 

   12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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13.00 – 16.30 น. การบรรยายและฝึกปฏิบัติหัวข้อ “การกำหนด
และเช่ือมโยงตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับการเป็นระบบ
ราชการ 4.0” 

หมายเหตุ :  
รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมเช้า เวลา 10.30  และบ่าย เวลา 14.30 น. 
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(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

 

สรุปผลการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ 
หลักสูตร  “การพัฒนาผู้นำเข้าสู่ระบบราชการ 4.0” 

ระหว่างวันท่ี 22 – 23 พฤศจิกายน  2562 
ณ โรงแรมรชิมอนด์  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี

 

 

คำชี้แจง : การประเมินผลโครงการฝึกอบรม แบบสอบถามที่เป็นคำถาม แบบเลือกตอบ แบบเติมคำ และการ
ให้ข้อเสนอแนะซึ่งมีการสอบถามจำนวน 7 ส่วนและโปรดให้ข้อมูลครบถ้วนเพื่อประโยชน์การพัฒนาและ
ปรับปรุงการอบรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล :  คำถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ให้ค่าน้ำหนักและกำหนดเกณฑ์ 
การแปรผลค่าเฉลี่ยตามวิธีของเบสท์ (Best, J.W., 1981, pp.179-187) โดยแบ่งเกณฑ์ตามระดับคะแนน           
5 ระดับ ดังน้ี 
 
  ค่าระดับ               ค่าน้ำหนัก   ค่าคะแนนเฉล่ีย 

มากที่สุด       = 5      4.21 - 5.00 
มาก        = 4      3.41 - 4.20 
ปานกลาง       = 3      2.61 - 3.40 
น้อย       = 2      1.81 - 2.60 
น้อยที่สุด       = 1      1.00 - 1.80 

 

     ส่วนที่ 1  ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาผู้นำเข้าสู่ระบบราชการ 4.0” ระหว่าง
วันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน  2562 ณ โรงแรมริชมอนด์  อ.เมือง จ.นนทบุรี มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 
82 คน และมีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 69 คน คิดเป็น 100 % โดยสามารถจำแนกได้ ดังน้ี 
 เพศ 

ชาย     จำนวน 31   คน คิดเป็นร้อยละ 44.90 
หญิง     จำนวน 38   คน คิดเป็นร้อยละ 55.10 

 อายุ 
31 – 40 ปี   จำนวน 11   คน คิดเป็นร้อยละ 15.90 
41 – 50 ปี   จำนวน 27   คน คิดเป็นร้อยละ 39.10 
51 – 60 ปี   จำนวน  31   คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 

 ระดับการศึกษา    
ปริญญาตรี              จำนวน   8   คน คิดเป็นร้อยละ 11.60 
ปริญญาโท              จำนวน 51   คน คิดเป็นร้อยละ 73.90 
ปริญญาเอก              จำนวน 10   คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 

 ปฏิบัติงานอยู่ในระดับ    
ผู้อำนวยการกอง/สำนัก         จำนวน 17   คน คิดเป็นร้อยละ 24.64 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

ผู้เช่ียวชาญ         จำนวน 16   คน คิดเป็นร้อยละ 23.19 
ชำนาญการพิเศษ          จำนวน  25   คน คิดเป็นร้อยละ 36.23 
อาวุโส   จำนวน    1   คน คิดเป็นร้อยละ   1.45 
ชำนาญการ             จำนวน    7   คน คิดเป็นร้อยละ 10.14 
ปฏิบัติการ             จำนวน   3   คน คิดเป็นร้อยละ   4.35 

 หน่วยงานสังกัด    
หน่วยงานส่วนกลาง            จำนวน 37  คน  คิดเป็นร้อยละ 53.60 
หน่วยงานส่วนภูมิภาค       จำนวน 32   คน คิดเป็นร้อยละ 46.40 
จากข้อมูลข้างต้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาผู้นำเข้าสู่

ระบบราชการ 4.0” มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 82 คน ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 69 คน 
เป็นเพศชายจำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 44.90 เพศหญิงจำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 55.10 ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมส่วนใหญ่ มีอายุ 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 44.90 ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็น
ร้อยละ 73.90 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 36.23 
ส่วนมากปฏิบัติงานสังกัดส่วนกลาง คิดเป็นเป็นร้อยละ 53.60 และส่วนภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 46.40 

ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากการฝึกอบรมครั้งนี้ 
1. สามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมคร้ังน้ีไปปฏิบัติงานได้ 
2. สามารถกำหนดตัวช้ีวัดด้านคุณภาพและตอบคำถามให้แก่ข้าราชการในสังกัด 
3. สามารถพัฒนาหน่วยงานเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
4. เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจเรื่อง PMQA 4.0 และ SIPOC และสามารถนำไปพัฒนา

องค์กรได้ 
5. มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการ หลักการของข้อคำถามในการประเมินสถานะตนเอง

เป็นระบบราชการ 4.0 ของ สำนักงาน ก.พ.ร. 
6. ทราบแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร 

 

ส่วนที่ 2  ความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ก่อน-หลัง การอบรม และระดับความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่
นำไปใช้เพื่อการปฏิบัติงาน  

หัวข้อการอบรม 
ระดับความรูผู้เ้ข้ารับการฝึกอบรม 

ระดับประโยชน ์
ที่นำไปใช้ 

ก่อน หลัง  
ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร
เพื่อยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู ่ระบบราชการ 
4.0 (PMQA 4.0) 

2.96 ปานกลาง 4.10 มาก 4.33 มากที่สุด 

2. สรุปประเด็นการปรับปรุงองค์กรจาก 
ผลการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 
4.0 ของกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เพ่ือพัฒนาองค์กรเข้าสู่ระบบราชการ 
4.0 

3.00 ปานกลาง 4.20 มาก 4.33 มากที่สุด 
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หัวข้อการอบรม 
ระดับความรูผู้เ้ข้ารับการฝึกอบรม 

ระดับประโยชน ์
ที่นำไปใช้ 

ก่อน หลัง  
ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

3. ช้ีแจงตัวช้ีวัดองค์กรตามระบบราชการ 
4.0 : ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  1) มิติ
ประสิทธิผล  2) มิติคณุภาพ   3) มิติ
ประสิทธิภาพ  4) มิติการพัฒนาองค์กร 

3.07 ปานกลาง 4.17 มาก 4.33 มากที่สุด 

4. ฝึกปฏิบัติการกำหนดและเช่ือมโยง
ตัวช้ีวัด เพ่ือยกระดับการเป็นระบบราชการ 4.0 

3.03 ปานกลาง 4.23 มากที่สุด 4.39 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.01 ปานกลาง 4.18 มาก 4.35 มากที่สุด 

 จากผลการประเมินพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ก่อนเข้ารับการอบรมอยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.01 หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.18 และมีความ
คิดเห็นว่าแต่ละวิชาของการฝึกอบรม เป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้เพื่อการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับ “มากที่สุด” 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.35 โดยวิชาที่ผู้เข้าอบรมเห็นว่านำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดได้แก่ “การฝึกปฏิบัติการกำหนด
และเช่ือมโยงตัวช้ีวัด เพ่ือยกระดับการเป็นระบบราชการ 4.0” คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.39 

 
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการฝึกอบรม 

หัวข้อความพงึพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. การจัดลำดับเน้ือหาวิชาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย 4.38 มากที่สุด 
2. เน้ือหาวิชานำไปใช้ประโยชน์ได้ 4.39 มากที่สุด 
3. วิทยากรมีความเหมาะสมกับเน้ือหาวิชา 4.48 มากที่สุด 
4. การจัดสถานที่ มีขนาดเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4.55 มากที่สุด 
5. การจัดโต๊ะเก้าอ้ีมีความเหมาะสมกับหัวขอ้วิชาที่สอนหรือกิจกรรมทีใ่ช้ 4.42 มากที่สุด 
6. บรรยากาศ สภาพแวดล้อม/สิ่งอำนวยความสะดวกเอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู้ 4.51 มากที่สุด 
7. อาหาร/อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสม 4.59 มากที่สุด 
8. สถานที่พักมีความเหมาะสม 4.67 มากที่สุด 
9. การให้บริการและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ผู้จัดการฝึกอบรม มีความ

เหมาะสม 
4.65 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจต่อระบบความพร้อมของเอกสารประกอบการบรรยายแบบ
ออนไลน์ 

4.52 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.52 มากที่สุด 

จากผลการประเมินพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
ฝึกอบรม อยู่ในระดับ “มากที่สุด” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.52 โดยหัวข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุดได้แก่ “สถานที่พัก
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มีความเหมาะสม” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.67 รองลงมาคือหัวข้อ “การให้บริการและอำนวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าที่ผู้จัดการฝึกอบรม มีความเหมาะสม” คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.65 

 
ส่วนที่ 4 ความคิดเหน็ระดับผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์การฝึกอบรม  

หัวข้อวัตถุประสงค์การฝึกอบรม 
ระดับผลสัมฤทธิ ์

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 4.32 มากที่สุด 
2. เตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมข้อมูลรายงานผลในการประเมินสถานะ 

การเป็นระบบราชการ 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
4.33 มากที่สุด 

3. ให้ความรู้ ความเข้าใจและใช้แนวทางการพัฒนาองค์กรด้วย Smart 
Workplace ไปขับเคลื่อนองค์กร สู่ระบบราชการ 4.0 

4.32 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.32 มากที่สุด 

  จากผลการประเมินพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นว่าการอบรมครั้งนี้มีผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์การฝึกอบรม ในภาพรวมอยู ่ในระดับ “มากที่สุด” คิดเป็นค่าเฉลี ่ย 4.32 โดยหัวข้อ
วัตถุประสงค์การฝึกอบรมที่มีผลสัมฤทธิ์สูงสุดได้แก่ หัวข้อ “เตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมข้อมูล
รายงานผลในการประเมินสถานะ การเป็นระบบราชการ 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563” ค่าเฉล่ีย 4.33 
 

ส่วนที่ 5 ข้อดีของการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ให้ความคิดเห็นไว้ ดังน้ี 
1. ได้ทบทวนความรู้ ตลอดจนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 และสามารถนำไป

ปฏิบัติได้ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
2. มีการแสดงข้อคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนางานของกรมฯในด้านคุณภาพ

ให้เป็นรูปธรรม 
3. ระยะเวลาในการจัดการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 
4. ได้แนวคิดการจัดทำตัวชี้วัดแนวใหม่ และการจัดกิจกรรม workshop ช่วยเพิ่มความเข้าใจ

มากย่ิงขึ้น 
5. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นแนวทางในการกำหนดภารกิจงาน 

ผลผลิตของงาน ให้เช่ือมโยงกับหน่วยงานอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. หลักสูตรการฝึกอบรมมีเน้ือหาครอบคลุมกระบวนงานของแต่ละหน่วยงาน มีความเช่ือมโยงสู่

การปฏิบัติได้จริงของผู้ปฏิบัติกับผู้บริหารได้อย่างเหมาะสม 
7. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และทราบแนวทางการพัฒนาองค์กรเข้าสู่ระบบราชการ 

4.0 ทำให้ทั้งผู้นำและผู้ปฏิบัติมีโอกาสรับรู้รับทราบไปพร้อม ๆ กัน เอื้อต่อการนำไปปฏิบัติในระดับหน่วยงาน  
เนื้อหาและการฝึกปฏิบัติ สามารถนำไปใช้ในการจัดทำตัวชี้วัดและพัฒนาการทำงานให้สอดคล้อง เชื่อมโยง
และตอบสนองกับยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

8. เป็นการพัฒนาองค์กร ให้เห็นเป้าประสงค์เดียวกันและได้ผลการปฏิบัติงานเชิงประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ตามแนวทางระบบราชการ4.0 
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9. สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ผู้เข้าอบรม และนำไปใช้ประโยชน์ ทำให้เกิดแนวทางการ
ทำงานทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
ส่วนที่ 6 ข้อควรปรับปรุงของการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ให้ความคิดเห็นไว้ ดังน้ี 

1. กิจกรรมที่ใช้ในการฝึกอบรมมีน้อย ส่วนใหญ่เป็นการทบทวนความรู้พ้ืนฐาน 
2. ห้องอบรมมีขนาดเล็ก 
3. ระยะเวลาน้อยเกินไป โดยเฉพาะระยะเวลาการฝึกปฏิบัติบางหัวข้อให้เวลาน้อยไป 

ส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดอบรม ดังน้ี 
1. วิทยากรควรแนะนำและยกตัวอย่างการดำเนินกิจกรรมของกรมฯ ที่ปฏิบัติแล้วสามารถตอบ

โจทย์ของการทำงานบนระบบราชการ 4.0 
2. ควรยกกิจกรรม ที่ปฏิบัติจริงมาเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างในการอบรมเพื่อจะได้เข้าใจในการ

ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
3. ควรเพ่ิมเวลาในการอบรมเป็นอย่างน้อย 3 วัน 
4. หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรกรมฯ ครบทุก

ระดับ โดยเฉพาะ ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย และระดับผู้ปฏิบัติงาน  
5. ควรจะต้องจัดฝึกอบรมก่อนจะเริ่มปีงบประมาณต่อไป 
6. ควรมีการต่อยอดจากการฝึกอบรมคร้ังน้ีเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติ 

 
..........................................  
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สรุปผลการประเมินวิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร  “การพัฒนาผู้นำเข้าสูร่ะบบราชการ 4.0” 

ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน  2562 
ณ โรงแรม ริชมอนด์  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี

 

 

คำชี้แจง : การประเมินผลวิทยากรรายบุคคลครั้งนี้ใช้แบบสอบถามที่เป็นคำถามแบบเลือกตอบ เติมคำ และ
การให้ข้อเสนอแนะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการประเมินวิทยากรฝึกอบรมเสนอกรมฯ ตามระเบียบการ
ฝึกอบรม พร้อมทั้งนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในการพัฒนาทางด้านวิทยากรฝึกอบรมให้มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครั้งต่อไป 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล:  คำถามท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ให้ค่าน้ำหนักและกำหนดเกณฑ์
การแปรผลค่าเฉลี่ยตามวิธีของเบสท์ (Best,J.W.,๑๙๘๑,pp.๑๗๙ – ๑๘๗) โดยแบ่งเกณฑ์ตามระดับคะแนน ๕ 
ระดับ ดังน้ี 

 
ค่าระดับ                 ค่านำ้หนัก            ค่าคะแนนเฉลี่ย 
มากที่สุด   = 5    4.21 – 5.00 
มาก   = 4    3.41 – 4.20 
ปานกลาง   = 3    2.61 – 3.40 
น้อย        = 2    1.81 – 2.60  
น้อยที่สุด   = 1    1.00 – 1.80 
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ส่วนที่ 1 ตารางแสดงระดับความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมต่อสมรรถนะของวิทยากร  

จากตารางผลการประเมินวิทยากรพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
สมรรถนะในภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” (ค่าเฉลี่ย 4.48) โดยสมรรถนะของวิทยากรที่รับความพึงพอใจ
มากที่สุดได้แก่ หัวข้อ “ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน” (ค่าเฉลี่ย 4.65) รองลงมาคือหัวข้อ “ความพร้อมใน
การถ่ายทอดความรู้”และ “บุคลิกภาพที่เหมาะสม” (ค่าเฉลี่ย 4.55) 
 
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะสำหรับวิทยากร  

1. วิทยากรบรรยายดีมาก โดยมีแบบฝึกทักษะให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
2. ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีน้อยเกินไป  
3. วิทยากรมีความรู้และความสามารถ เหมาะสมกับการบรรยายในครั้งน้ี 
4. วิทยากรควรเพ่ิมการยกตัวอย่าง โดยการใช้กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแนว

ทางการดำเนินงานได้อย่างแท้จริง 
................................................. 

 

 

วิทยากร 
อาจารย์ฉันทล์ักษณ์ มงคล  

และคณะ 
ค่าเฉลี่ยรวม 

ผลการวิเคราะห์ 
หัวข้อสมรรถนะวิทยากร                        

ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ 4.55 มากที่สุด 4.55 มากที่สุด 
2. ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน 4.65 มากที่สุด 4.65 มากที่สุด 
3. ความชัดเจนในการถ่ายทอดความรู้ ทำให้เข้าใจง่าย 4.45 มากที่สุด 4.45 มากที่สุด 
4. การสร้างบรรยากาศในการถ่ายทอดความรู้ 4.45 มากที่สุด 4.45 มากที่สุด 
5. การยกตัวยกย่างประกอบหรือสาธิตประกอบการบรรยาย 4.39 มากที่สุด 4.39 มากที่สุด 
6. การสอนที่เป็นลำดับขั้น 4.42 มากที่สุด 4.42 มากที่สุด 
7. การสรุปและเน้นในเน้ือหาและประเด็นที่มีความสำคัญ 4.41 มากที่สุด 4.41 มากที่สุด 
8. การตอบข้อซักถาม แก่ผู้เขา้รับการฝึกอบรมได้อย่างชัดเจน

เข้าใจง่าย 
4.51 มากที่สุด 4.51 มากที่สุด 

9. ความเอาใจใส่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4.49 มากที่สุด 4.49 มากที่สุด 
10. บุคลิกภาพที่เหมาะสม 4.55 มากที่สุด 4.55 มากที่สุด 
11. คุณภาพของเอกสารประกอบการบรรยายครบถ้วน 

ชัดเจน 
4.41 มากที่สุด 4.41 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อวิทยากรรวม 4.48 มากที่สุด 4.48 มากที่สุด 



- 17 - 
 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ 
หลักสูตร“มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาที่ดิน” รุ่นที่ 7 

ระหว่างวันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2562 
ณ  ศูนย์ศึกษาการเขาหินซ้อน อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2. 
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โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบติัการ 
หลักสูตร “มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาทีดิ่น” รุน่ที่ ๗ 

ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๖๒  
ณ ศนูย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนือ่งมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

 

 

1. หลักการและเหตุผล 
กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจสำคัญด้านการกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้

ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม การสำรวจและจำแนกดิน การกำหนดบริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการใช้ที่ดิน
บริเวณที่มีการใช้หรือทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีหรือวัตถุอื่นใด การอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุง
บำรุงดิน การผลิตแผนที่และทำสำมะโนที่ดิน การให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ข้อมูลดิน 
และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนมาอย่าง
ต่อเน่ือง 

การดำเนินงานตามพันธกิจของกรมพัฒนาที่ดินให้ประสบความสำเร็จได้น้ัน ข้าราชการในส่วน
ราชการกรมพัฒนาที่ดินจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานพัฒนาที่ดินที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานตามหลัก
วิชาการ เพื่อเป็นพื้นฐานให้การปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบมีความถูกต้องและสอดคล้องตามพันธกิจการดำเนินงาน
ของกรมพัฒนาที่ดินที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาที่ดิน” รุ่นที่ 7 ให้แก่ข้าราชการในส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานและมีการสรา้ง

เครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานระดับพ้ืนที่ 
2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ มีทักษะ ในการใช้ข้อมูลวิชาการและเทคโนโลยีด้าน

การพัฒนาที่ดินที่ถูกต้องทันสมัยและมีการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ นโยบายและแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับ

ระบบราชการ 4.0 และการพัฒนาดิจิทัล (digital) 4.0 ของกรมพัฒนาที่ดิน 
2.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ การบูรณาการแผนงาน/โครงการของ

กรมพัฒนาที่ดินระดับพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

3. คุณสมบัติและจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ข้าราชการในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน ที่มีอายุราชการไม่เกิน 5 ปี จำนวน ๖๑ คน 

4. วัน เวลา และสถานท่ีการฝึกอบรม 
รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 19 - 25 ธันวาคม 2562 

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน  



- 19 - 
 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

๕. หัวข้อวิชาฝึกอบรม จำนวน 63 ชั่วโมง 30 นาที 
หมวดที่ 1 ปฐมนิเทศ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 13 ช่ัวโมง 

1. กิจกรรมกลุม่สมัพันธ์เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายในการทำงาน 8 ช่ัวโมง 
2. กิจกรรมการฝกึกายบริหารเพ่ือสุขภาพ 5 ช่ัวโมง 

หมวดที่ 2 วิชาการ 30 ช่ัวโมง  
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2 ช่ัวโมง 
2. ความรู้พ้ืนฐานทางปฐพีวิทยา 2 ช่ัวโมง 
3. แบ่งกลุ่มศึกษาทรัพยากรดินในพ้ืนที่ 3 ช่ัวโมง 30 นาที 
4. การจัดการดินโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
5. การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning)  2 ช่ัวโมง 
6. การอ่านและการใช้แผนที่ดิน  2 ช่ัวโมง 
7. การแปลความหมายข้อมูลดิน 3 ช่ัวโมง 
8. การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ในตำบลเป้าหมาย 2 ช่ัวโมง 
9. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติลงพ้ืนที่ วิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ในตำบลเป้าหมาย 7 ช่ัวโมง 
10. การประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วม 2 ช่ัวโมง 
11. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติลงพ้ืนที่ วิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมในตำบล 3 ช่ัวโมง 

เป้าหมาย 

หมวดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 7 ช่ัวโมง 
1. การพัฒนาองค์กรเข้าสู่ระบบราชการ 4.0  2 ช่ัวโมง 
2. นโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบดิจิทัล 4.0 ของกรมพัฒนาที่ดิน 2 ช่ัวโมง 
3. การบูรณาการแผนงาน/โครงการของกรมพัฒนาที่ดินในพ้ืนที่ 2 ช่ัวโมง 
4. เรื่องควรรู้เก่ียวกับความก้าวหน้าในอาชีพราชการ 1 ช่ัวโมง 

หมวดที่ 4 กฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 6 ช่ัวโมง 
1. ระเบียบการเงินการคลังและระเบียบพัสดุ 3 ช่ัวโมง 30 นาที 
2. พ.ร.บ.ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

และระเบียบวินัยข้าราชการพลเรือน 
3. คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการท่ีดี 1 ช่ัวโมง  

หมวดที่ 5 ศึกษาดูงาน 7 ช่ัวโมง 30 นาที  
1. แบ่งกลุ่มศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 3 ช่ัวโมง 30 นาที 
2. แบ่งกลุ่มศึกษาดูงานในพ้ืนที่ ที่ประสบผลสำเร็จ 4 ช่ัวโมง 

ในการขยายผลของศูนย์ฯเขาหินซ้อน 

๖. วิธีการฝึกอบรม 
การบรรยาย การอภิปราย การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ/กิจกรรมกลุ่ม และการศึกษาดูงาน 
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๗. วิทยากร 
๗.1 ดร.พิสุทธ์ิ วิจารสรณ์ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดินด้านงานโครงการตามพระราชดำริ 
๗.2 นายคำรณ ไทรฟัก ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดินด้านวางแผนการใช้ที่ดิน 
๗.3 จ.ส.อ.ราชวัลย์ กันภัย ผู้เช่ียวชาญด้านสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่าย สสผ. 
๗.4 นายกฤดิโสภณ ดวงกมล ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการสำรวจจำแนกดิน กสด. 
๗.5 พ.ต.อ.วีรศักด์ิ ทองสาริ ผู้กำกับการกลุม่งานอนุศาสนาจารย์ 
๗.6 กองการเจ้าหน้าที่ 
๗.7 กองแผนงาน 
๗.8 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๗.๙ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
๗.10 กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 
๗.11 กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
๗.๑๒ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
๗.1๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 
๗.๑๔ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน 
๗.1๕ สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๗.1๖ วิทยากรเอกชน 

๘. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
๘.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าวัสดุ ฯลฯ) เบิกจ่ายจาก กกจ. 
๘.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป – กลับ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2555 เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักก่อน – หลัง 
การฝึกอบรม (เบิกจ่ายจริงมีใบเสร็จ) 

๙. ตัวชี้วัดโครงการ 
๙.1 ประเมินผลโครงการฝึกอบรม ประเมินวิทยากร โดยแบบประเมินออนไลน์ (งดใช้กระดาษ) 
๙.2 ประเมินความรู้และทักษะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนการฝึกอบรม (Pre – test) และ

ประเมินความรู้หลังการฝึกอบรม (Post-test) โดยแบบประเมินออนไลน์ (งดใช้กระดาษ) 
๙.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้เข้ารับการฝกึอบรมทุกคน ภายหลังการฝึกอบรม 3 เดือน 6 เดือน 

โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่งรายงานผลการปฏิบัติงานแบบออนไลน์ ให้ กกจ.รวบรวมและสรุปผลการประเมิน
เสนอผู้บริหาร 

๙.4 มีการติดตามผลการฝึกอบรมเป็นระยะ 6 เดือน 12 เดือน เพื่อทำการประเมินผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมรายบุคคลในพื้นที่ และนำผลการประเมิน มาเป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบการพัฒนา
บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินต่อไป 

๑๐. ที่ปรึกษาโครงการสัมมนา 
๑๐.1 นายคำรณ ไทรฟัก ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดินด้านวางแผนการใช้ที่ดิน 
1๐.2 นางปวีณา แสงเดือน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
1๐.3 นางอรนาฏ โอวาทตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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1๐.4 นายสมศักด์ิ สขุจันทร ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ทีดิ่น 
11.5 นายสถิระ อุดมศรี ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 

๑๑. ผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรม 
นายวิชัย มณีวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล 

๑๒. ผู้ดำเนินโครงการฝึกอบรม 
1๒.1 นายสมฤกษ์ อินทร์สมาน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
๑๒.๒ นางสาวบุศรินทร์ ป่ินตุรงค์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
1๒.๓ นายวีรวัฒน์ เตจ๊ะ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
๑๒.๔ นายกัณฑ์กวินทร์ ทองปินตา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๒.๕ นางสาวสุดารัตน์ เหล่ารอด  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรม มีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่

และมีความรู้ความเข้าใจในวิชาการงานและเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน สามารถวิเคราะห์สภาพพื้นที่ดินและ
นำมาวางแผนการใช้ที่ดินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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กำหนดการฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาทีดิ่น” รุน่ที่ ๗ 

ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๖๒  
ณ ศนูย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนือ่งมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

 

 

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
เวลา กำหนดการ 
08.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน 
09.30 – 10.00 น. พิธีเปิดการฝึกอบรม 
10.00 – 12.00 น. กิจกรรมกลุม่สมัพันธ์ 
 - วิทยากรเอกชน 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 1๕.00 น. การอ่านและการใช้แผนที่ดิน 
 - จ.ส.อ.ราชวัลย์ กันภัย ผชช.ด้านสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่าย 
๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. การแปลความหมายข้อมูลดิน 
 - นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินเฉพาะกิจ 
1๘.๐0 – 1๙.๐0 น. พักรับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการท่ีดี 
 พ.ต.อ.วีรศักด์ิ ทองสาริ ผกก.กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์ 
๒๐.๓๐ – ๒๒.๓๐ น. กิจกรรมกลุม่สมัพันธ์ 
 - วิทยากรเอกชน 

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
เวลา กำหนดการ 
0๖.00 – 0๗.๐0 น. กิจกรรมกายบริหาร  - วิทยากรเอกชน 
08.๓0 – ๑๐.30 น. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - นายกฤดิโสภณ ดวงกมล 
10.๓0 – 12.00 น. ความรู้พ้ืนฐานทางปฐพีวิทยา 
 - นายกฤดิโสภณ ดวงกมล 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 1๘.00 น. แบ่งกลุ่มศึกษาทรัพยากรดินในพ้ืนที่ ศขซ. 
 - นายกฤดิโสภณ ดวงกมล ผอ.กลุ่มมาตรฐานการสำรวจจำแนกดิน และคณะ 
1๘.๐0 – 1๙.๐0 น. พักรับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. กิจกรรมกลุม่สมัพันธ์ 
 - วิทยากรเอกชน  
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วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
เวลา กำหนดการ 
0๖.00 – 0๗.๐0 น. กิจกรรมกายบริหาร   - วิทยากรเอกชน 
08.๓0 – ๑๐.30 น. การพัฒนาองค์กรเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 
 - นางสาววิเศษลักษณ ์พงษ์จันทร์ ผอ.กลุม่พัฒนาระบบบริหาร 
10.๓0 – 12.๓0 น. นโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบดิจทิัล 4.0 ของกรมพัฒนาที่ดิน 
 - นางสาวอริศรา พ่ึงพา ผอ.กลุม่ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 
12.๓0 – 13.๓0 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.๓0 – 1๕.๓0 น. การบูรณาการแผนงาน/โครงการของกรมพัฒนาที่ดิน ในพ้ืนที่ 
 - นายยศ สุคนธมาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๑๕.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. การบรหิารจัดการพ้ืนทีเ่กษตรกรรม (Zoning) 
 - นางวิรัธกานต์ พุ่มทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
เวลา กำหนดการ 
0๖.00 – 0๗.๐0 น. กิจกรรมกายบริหาร  - วิทยากรเอกชน 
08.๓0 – ๑๒.๐0 น. แบ่งกลุ่มศึกษาดูงาน ศขซ. 
 - นางสาวเกษร จำปา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ และคณะ 
12.๐0 – 13.๐0 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.๐0 – 1๗.๐0 น. แบ่งกลุ่มศึกษาดูงาน ศขซ. ในพ้ืนที่ ที่ประสบผลสำเร็จ 
 - นายปัญญา สุขศิริ และนางทรัพย์ถวิล สุขศิริ 
1๘.๐0 – 1๙.๐0 น. พักรับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. กิจกรรมกลุม่สมัพันธ์ 
 - วิทยากรเอกชน 

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
เวลา กำหนดการ 
0๖.00 – 0๗.๐0 น. กิจกรรมกายบริหาร - วิทยากรเอกชน 
08.๓0 – ๑๒.๐0 น. ระเบียบการเงินการคลังและระเบียบพัสดุ 
 - นางปนัดดา ทองศรี คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา 
12.๐0 – 13.๐0 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.๐0 – 1๔.๓0 น. การจัดการดินโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 
 - นายโสฬส แซ่ลิ้ม ผชช.ด้านบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ 
1๔.๓0 – 1๖.๐0 น. พ.ร.บ.ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  
 และระเบียบวินัยข้าราชการพลเรือน 
 - นางมาลินี คณุะดิลก จำปาทอง ผอ.กลุ่มวินัย 
1๖.๐0 – 1๗.๓0 น. ความก้าวหน้าในอาชีพราชการ 
 - นางสาวชนิดา พลายจั่น ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง 
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1๘.๐0 – 1๙.๐0 น. พักรับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. การประเมนิชุมชนแบบมีส่วนรว่ม 
 - นายคำรณ ไทรฟัก ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดินด้านวางแผนการใช้ที่ดิน 

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
เวลา กำหนดการ 
0๖.00 – 0๗.๐0 น. กิจกรรมกายบริหาร  - วิทยากรเอกชน 
08.๓0 – ๑๐.๓0 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติลงพ้ืนที่วิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมในตำบลเป้าหมาย  
 (ทำ PRA) 
 - นายคำรณ ไทรฟัก ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดินด้านวางแผนการใช้ที่ดิน  
 และคณะวิทยากรจาก กนผ. 
1๐.๓0 – 1๒.๓0 น. การประเมินคุณภาพที่ดิน ระบบการประเมินคุณภาพที่ดิน คู่มือการประเมิน 
 คุณภาพที่ดิน 
 - นายคำรณ ไทรฟัก ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดินด้านวางแผนการใช้ที่ดิน  
 และคณะวิทยากรจาก กนผ. 
12.๓0 – 13.๓0 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.๓0 – 1๖.๓0 น. การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ในตำบลเป้าหมาย 
 - นายคำรณ ไทรฟัก ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดินด้านวางแผนการใช้ที่ดิน  
 - นางสาวศันสนีย์ อรญัวาสน์ และคณะวิทยากรจาก กนผ. 
1๘.๐0 – 1๙.๐0 น. พักรับประทานอาหารเย็น 
1๘.๐0 – 1๙.๐0 น. พักรับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. แบ่งกลุม่ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพพ้ืนที่ในตำบลเป้าหมาย 
 - นายคำรณ ไทรฟัก ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดินด้านวางแผนการใช้ที่ดิน 
 และคณะวิทยากรจาก กนผ. 
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
เวลา กำหนดการ 
0๖.00 – 0๙.๐0 น. ออกเดินทางไปห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน 
0๙.๐0 – ๑๒.๐0 น. อภิปรายนำเสนอผลงานกลุ่ม หัวข้อ แนวคดิที่เก่ียวข้องกับการทำงานของ 
 กรมพัฒนาที่ดิน 
 - ผู้ร่วมอภิปราย : อธพ. รธพ. ผอ.กอง/สำนัก/ศูนย์ และผอ.สพข. 1 - 12 
12.๐0 – 13.๐0 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
1๔.๓0 – 1๖.๐0 น. สรุปผลการนำเสนอ และประเมินผลโครงการฝึกอบรม 
 - นายคำรณ ไทรฟัก ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดินด้านวางแผนการใช้ที่ดิน 
1๖.๐0 – 1๖.๓0 น. ประเมนิผล มอบวุฒิบัตร และพิธีปิดการฝึกอบรม 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความเหมาะสม 
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ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาทีดิ่น” รุน่ที่ ๗ 

ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๖๒  
ณ ศนูย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนือ่งมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

 

คำชี้แจง : การประเมินผลโครงการฝึกอบรม แบบสอบถามที่เป็นคำถาม แบบเลือกตอบ แบบเติมคำ และการให้
ข้อเสนอแนะ โปรดให้ข้อมูลครบถ้วนเพ่ือประโยชน์การพัฒนาและปรับปรุงการอบรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล : คำถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ให้ค่าน้ำหนักและกำหนดเกณฑ์ 
การแปรผลค่าเฉลี่ยตามวิธีของเบสท์ (Best, J.W., 1981, pp.179-187) โดยแบ่งเกณฑ์ตามระดับคะแนน  
5 ระดับ ดังน้ี 

ค่าระดับ ค่านำ้หนัก ค่าคะแนนเฉล่ีย 
มากที่สุด = 5 4.21 - 5.00 
มาก = 4 3.41 - 4.20 
ปานกลาง = 3 2.61 - 3.40 
น้อย = 2 1.81 - 2.60 
น้อยที่สุด = 1 1.00 - 1.80 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 78.43 ของจำนวนผู้เข้า
รับการฝึกอบรม 51 คน 

 เพศ 
ชาย จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 
หญิง จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 

 อายุ 
20 - 30 ปี จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5๐ 
31 - 40 ปี จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0๐ 
41 - 50 ปี จำนวน   5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5๐ 

 ระดับการศึกษา 
ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน   2 คน คิดเป็นร้อยละ   5.00 
ปริญญาตร ี จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0๐ 
ปริญญาโท จำนวน   7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 
ปริญญาเอก จำนวน   1 คน คิดเป็นร้อยละ   2.50 

 สังกัด 
ส่วนกลาง จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 
ส่วนภูมิภาค จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 
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จากข้อมูลข้างต้น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.50 ช่วงอายุส่วนใหญ่
อยู่ที่ 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.0๐ ส่วนใหญม่ีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 75.0๐ 
และส่วนใหญป่ฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 62.50 

 
ส่วนที่ 2 ความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ก่อน - หลังการอบรม และระดับความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่
นำไปใช้เพื่อการปฏิบัติงาน  

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความรูผู้เ้ข้ารับการฝึกอบรม ระดับประโยชน ์

ที่นำไปใช้ ก่อน หลัง 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3.60 มาก 4.20 มาก 4.38 มากที่สุด 
2. ความรู้พ้ืนฐานทางปฐพีวิทยา 3.15 ปานกลาง 3.85 มาก 4.30 มากที่สุด 

3. แบ่งกลุ่มศกึษาทรัพยากรดินในพ้ืนที่ 3.33 ปานกลาง 4.00 มาก 4.30 มากที่สุด 
4. การจัดการดินโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 3.38 ปานกลาง 3.98 มาก 4.25 มากที่สุด 
5. การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning) 3.35 ปานกลาง 3.93 มาก 4.23 มากที่สุด 
6. การอ่านและการใช้แผนทีดิ่น 3.25 ปานกลาง 3.95 มาก 4.20 มาก 
7. การแปลความหมายข้อมูลดิน 3.18 ปานกลาง 3.95 มาก 4.30 มากที่สุด 
8. การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ในตำบลเป้าหมาย 3.15 ปานกลาง 3.95 มาก 4.30 มากที่สุด 
9. การประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วม 3.18 ปานกลาง 4.00 มาก 4.25 มากที่สุด 
10. การพัฒนาองค์กรเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 3.58 มาก 4.18 มาก 4.35 มากที่สุด 
11. นโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบดิจิทัล 4.0 

ของกรมพัฒนาที่ดิน 
3.53 มาก 4.20 มาก 4.33 มากที่สุด 

12. การบูรณาการแผนงาน/โครงการของกรมพัฒนา
ที่ดินในพ้ืนที ่

3.38 ปานกลาง 4.05 มาก 4.30 มากที่สุด 

13. เรื่องควรรู้เก่ียวกับความก้าวหน้าในอาชีพราชการ 3.53 มาก 4.18 มาก 4.38 มากที่สุด 
14. ระเบียบการเงินการคลังและระเบียบพัสดุ 3.53 มาก 4.10 มาก 4.40 มากที่สุด 
15. พ.ร.บ.ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด 

ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และระเบียบวินัย
ข้าราชการพลเรือน 

3.58 มาก 4.08 มาก 4.35 มากที่สุด 

16. คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการท่ีดี 3.83 มาก 4.15 มาก 4.33 มากที่สุด 
17. ปฏิบัติลงพ้ืนที่ วิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ ในตำบล

เป้าหมาย 
3.25 ปานกลาง 4.00 มาก 4.38 มากที่สุด 

18. ฝึกปฏิบัติลงพ้ืนที่ วิเคราะห์ชุมชน แบบมีส่วนร่วม
ในตำบลเป้าหมาย 

3.28 ปานกลาง 4.00 มาก 4.30 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.39 ปานกลาง 4.04 มาก 4.31 มากที่สุด 
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จากผลการประเมินพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ก่อนเข้ารับการอบรมอยู่ในระดับ “ปานกลาง” 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.39 หลังเข้ารับการฝึกอบรมอยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.04 และมีความคิดเห็นว่า
แต่ละหัวข้อวิชาของการฝึกอบรม เป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้เพื่อการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับ “มากที่สุด” 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.31 โดยหัวข้อวิชาที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นว่านำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ได้แก่ หัวข้อวิชา 
“ระเบียบการเงินการคลังและระเบียบพัสดุ” คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.40 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการฝึกอบรม  

หัวข้อความพงึพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. การจัดลำดับเน้ือหาวิชาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย 4.30 มากที่สุด 
2. เน้ือหาวิชานำไปใช้ประโยชน์ได้ 4.28 มากที่สุด 
3. วิทยากรมีความเหมาะสมกับเน้ือหาวิชา 4.33 มากที่สุด 
4. การจัดสถานที่จัด มีขนาดเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 4.33 มากที่สุด 
5. การจัดโต๊ะเก้าอ้ี มีความเหมาะสมกับหัวขอ้วิชาที่สอนหรือกิจกรรมที่ทำ 3.88 มาก 
6. บรรยายกาศ สภาพแวดลอ้ม/สิ่งอำนวยความสะดวกเอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู้ 4.30 มากที่สุด 
7. สถานที่พักมีความสะอาด เหมาะสม 4.23 มากที่สุด 
8. อาหาร/อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม มีความเหมาะสม 4.33 มากที่สุด 
9. การให้บริการและอำนวยความสะดวก ของเจ้าหน้าที่ผู้จัดการฝึกอบรม  

มีความเหมาะสม 
4.38 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรมคร้ังน้ี 4.33 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.27 มากที่สุด 

จากผลการประเมินพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการฝึกอบรม 
อยู่ในระดับ “มากที่สุด” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.27 โดยหัวข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุดได้แก่ “การให้บริการและ
อำนวยความสะดวก ของเจ้าหน้าที่ผู้จัดการฝึกอบรม มีความเหมาะสม” คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.38 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อระดับผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์การฝึกอบรม  

หัวข้อวัตถุประสงค์การฝึกอบรม/เพื่อใหผู้เ้ข้ารับการฝึกอบรม... 
ระดับผลสัมฤทธิ ์

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. ได้แลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานและมีการสร้างเครือข่าย

ความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานระดับพ้ืนที่ 
4.38 มากที่สุด 

2. มีความรู้ มทีักษะ ในการใช้ข้อมูลวิชาการและเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 
ที่ถูกต้องทันสมัยและมีการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

4.33 มากที่สุด 
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หัวข้อวัตถุประสงค์การฝึกอบรม/เพื่อใหผู้เ้ข้ารับการฝึกอบรม... 
ระดับผลสัมฤทธิ ์

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
3. มีความรู้ความเข้าใจ นโยบายและแนวทางการพัฒนา เก่ียวกับระบบราชการ 4.0 

และการพัฒนาดิจิทัล (Digital) 4.0 ของกรมพัฒนาที่ดิน 
4.28 มากที่สุด 

4. มีความรู้ความเข้าใจ การบูรณาการแผนงาน/โครงการของกรมพัฒนาที่ดินระดับ
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

4.30 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.32 มากที่สุด 

จากผลการประเมินพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นว่าการอบรมครั้งนี้มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์
การฝึกอบรม ในภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.32 

ส่วนที่ 5 ข้อดีของการฝึกอบรมในครั้งนี้พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ให้ความคิดเห็นข้อดีของการอบรม ไว้ดังน้ี 
1. ได้รับรู้การทำงานของกอง ต่างๆ มากย่ิงขึ้น รวมถึงได้รู้จักเพ่ือนที่มาจากส่วนต่างๆ 
2. ทำให้ ข้าราชการใหม่ ได้ทราบภารกิจของแต่ละ กอง/สำนัก ที่มีความสำคัญของกรมฯ 
5. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้ ได้รู้จักเพ่ือนในตำแหน่งอ่ืนมากขึ้น 
6. ทุกตำแหน่งงานได้รับความรู้รอบด้าน 
    - ได้รับความรู้เก่ียวกับงาน พด.  
    - ได้มีโอกาสฟังการบรรยายและได้ซักถาม จากวิทยากรผู้มีความเช่ียวชาญ  
    - นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
    - ได้รับข้อคิด และกระบวนการคิดจากวิทยากร 
7. อาหารอร่อย ที่พักเหมาะสม 
8. รวบรวมองค์ความรู้ครอบคลุมระบบการทำงานในกรมพัฒนาที่ดินไว้ทั้งหมด 
9. ได้ทราบถึงงานตามภารกิจของกรม ในด้านต่างๆ ระเบียบวินัยข้าราชการฯ ระเบียบการเงินการคลัง 
10. ทำให้มีความรู้ความเข้าเก่ียวกับเรื่องต่าง  ๆเพ่ิมมากขึ้น และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างรอบคอบ 
11. ทำให้ผู้อบรมมีประสบการณ์เพ่ิมมากขึ้น 
12. ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในงานของกอง/สำนัก และนำความรู้ไปใช้ในงานที่ตนปฏิบัติได้ 
13. ได้ข้อมูลไปใช้ในการทำงานและนำไปใช้ในการอธิบายให้เกษตรกรเข้าใจ 
14. สนุกและชัดเจน เวลาเหมาะสม ได้ความรู้เพ่ิม 
15. หลักสูตรสามารถนำไปใช้ได้จริงหลังเข้ารับการฝึกอบรม 
16. เน้ือหาวิชาหลากหลาย สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานจริง 
17. มีโอกาสได้พบเจอ ได้รู้จักพี่ๆน้องๆต่างเขตทำให้หลังจากการอบรมจะมีเครือข่ายการทำงาน 

ที่ดีขึ้น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุมมองจากต่างสาขา ได้เรียนรู้ปัญหาในการทำงานของตำแหน่งต่างๆ ได้เรียนรู้
บทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่มงาน ทำให้มีความเข้าใจในงานด้านต่างๆมากขึ้น และได้รับมิตรภาพจากเพ่ือนใหม่ 

18. ผู้จัดใกล้ชิดผู้เข้าอบรม ดูแลดีมาก ช่วยระดมสมอง แสดงไอเดีย เครียดดี พอผ่านไปได้ก็สนุกดี 
จำนวนผู้เข้าอบรมกำลังดี ไม่เยอะเกิน  
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ส่วนที่ 6 ข้อควรปรับปรุงของการฝึกอบรมในครั้งนี้พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อดี
ของการอบรม ไว้ดังน้ี 

1. เนื้อหาในแต่ละวันค่อนข้างเยอะเกินไป เวลาจะแน่นไปหน่อย ควรมีพักมากกว่านี้ เรื่องระยะเวลา
ในการบรรยาย อัดแน่นมากเกิน ไม่ควรมีเนื้อหาที่อัดแน่นจนเกินไป เพราะอาจทำให้ได้รับความรู้ได้ไม่เต็มที่ 
ระยะเวลาการฝึกอบรมแต่ละวันมากเกินไป 

2. ห้องประชุม และการจัดโต๊ะ เก้าอี้ เนื่องจากจอโปรเจคเตอร์อยู่ต่ำเกินไป ทำให้คนที่นั่งด้านหลัง
มองไม่เห็น จัดโต๊ะน่ังอบรมแน่นไป 

3. จัดระยะเวลาอบรมให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
4. ตารางในการฝึกอบรมแน่นมากและใช้เวลานานเกินไป ทำให้เลิกดึกและมีเวลาพักผ่อนน้อย  

อีกทั้งยังมีงานที่ทำให้ต้องใช้เวลาพักผ่อนมาทำงาน อาจมีผลต่อสุขภาพของผู้ฝึกอบรม 
5. ปรับเวลาการอบรม ให้มีเวลาพักผ่อนมากกว่าน้ี เน่ืองจากสถานที่ที่ศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อนมีที่ให้

เรียนรู้พอสมควร แต่ไม่ได้มีเวลาให้ไปศึกษามากนัก จึงรู้สึกเสียดายนิดหน่อย 
6. ควรเพ่ิมระยะเวลา อีก 2 วัน เน่ืองจากมีกิจกรรมบอร์ดกระดานดำ ทำให้ผู้อบรมระดมความคิด 

เพิ่มเข้ามา และยังคงกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ไว้เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น ขอเป็น 10 วัน
แบบเลิกไวดีกว่า 

ส่วนที่ 7 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อควร
ปรับปรุงของการอบรม ไว้ดังน้ี 

1. หัวข้อเหมาะสม แต่เนื้อหาบางหัวข้อมากเกินไป ไม่ทันเวลาที่กำหนดทำให้วิทยากรไม่สามารถ
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมได้อย่างละเอียด ควรเลือกเนื้อหาให้เหมาะแก่ผู้เข้าอบรมซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ข้าราชการใหม่ นอกจากน้ีผู้เข้าอบรมบางคนก้อมาจากกรมอ่ืน เพ่ือจะได้นำกลับไปปฏิบัติงานต่อไปได้ 

2. การแข่งขันหรือทดสอบทักษะ แต่ละตำแหน่งงานตามโอกาสอันควร 
3. รุ่นต่อไปควรจะเพ่ิมวัน ในแต่ละวันอบรมให้จบภายในเวลา 17.00 น. 
4. ทำให้ จนท.ทุกตำแหน่งของกรมฯ ไดรับรู้เก่ียวกับการทำงานในแต่ละหน้าที่ และกลุ่มฝ่ายต่างๆ 
5. เรียนจัดเต็มเพียงแปดชั่วโมงต่อวัน น่าจะได้รับความรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า เรียนมากกว่า

แปดช่ัวโมงต่อวัน เน่ืองจากมันจะทำให้เรารู้สึกเหน่ือยล้า และสามารถรับความรู้ได้เล็กน้อย 
6. บทเรียนควรกระชับ เพราะผู้อบรมจะได้ไม่เบ่ือ 
7. อบรมเทคนิค วิธีการพูดต่อที่สาธารณะ ชักจูงผู้ฟังให้มีความสนใจ เทคนิค วิธีการ ช่วยให้

ข้าราชการมีการสื่อสารกับเกษตรได้ดีขึ้น 
8. มวิีชาในการอบรมท่ีมากเกินไป ควรเน้นการอบรมในส่วนที่เอาไปใช้กับการทำงานให้ครบทุกด้าน 
9. มีเวลาพักผ่อนน้อย ควรจัดตารางการอบรมให้มีการอบรมไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน เพราะเรียน

หนักไป จนถึงสามทุ่ม ความรู้ที่ได้รับได้รับไม่เต็มที่ เรียนน้อยแต่มีประสิทธิภาพน่าจะดีกว่า 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

 

ผลการประเมินวิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาทีดิ่น” รุน่ที่ ๗ 

ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๖๒  
ณ ศนูย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนือ่งมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

 

คำชี้แจง : การประเมินผลวิทยากรโครงการฝึกอบรม แบบสอบถามที่เป็นคำถาม แบบเลือกตอบ แบบเติมคำ 
และการให้ข้อเสนอแนะ โปรดให้ข้อมูลครบถ้วนเพื่อประโยชน์การพัฒนาและปรับปรุงการอบรมให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อไป 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล : คำถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ให้ค่าน้ำหนักและกำหนดเกณฑก์ารแปรผล
ค่าเฉล่ียตามวิธีของเบสท์ (Best, J.W., 1981, pp.179-187) โดยแบ่งเกณฑ์ตามระดับคะแนน 5 ระดับ ดังน้ี 
 

                ค่าระดับ ค่านำ้หนัก ค่าคะแนนเฉล่ีย 
 มากที่สุด = 5 4.21 - 5.00 
  มาก = 4 3.41 - 4.20 
 ปานกลาง = 3 2.61 - 3.40 
 น้อย = 2 1.81 - 2.60 
 น้อยที่สุด = 1 1.00 - 1.80 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

ส่วนที่ 1 ตารางแสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อสมรรถนะของวิทยากร  
(เกณฑ์ประเมิน 1.00 - 1.80 = น้อยที่สุด 1.81 - 2.60 = น้อย 2.61 - 3.40 = ปานกลาง 3.41 - 4.20 = มาก และ 4.21 - 5.00 = มากที่สุด) 

หัวข้อสมรรถนะวิทยากร 

นายชชัชัยยชญ์   
จิระชนาภัทร และ

คณะ 

จ.ส.อ.ราชวัลย์ 
กันภัย 

นายอัธยะ พนิจง
สกุลดิษฐ 

พ.ต.อ.วีรศักดิ์  
ทองสาร ิ

นายกฤดิโสภณ  
ดวงกมล 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน 4.41 มากที่สุด 4.46 มากที่สุด 4.46 มากที่สุด 4.41 มากที่สุด 4.21 มากที่สุด 
2. ความชัดเจนและเข้าใจง่ายในการถ่ายทอดความรู้ 4.41 มากที่สุด 4.12 มาก 4.12 มาก 4.41 มากที่สุด 4.24 มากที่สุด 
3. การสร้างบรรยากาศในการถ่ายทอดความรู้ 4.49 มากที่สุด 4.05 มาก 4.05 มาก 4.49 มากที่สุด 4.00 มาก 
4. การแสดงตัวอย่างประกอบหรือสาธิต 4.41 มากที่สุด 4.27 มากที่สุด 4.23 มากที่สุด 4.41 มากที่สุด 4.09 มาก 
5. มีการสอนที่เป็นลำดับขั้น 4.30 มากที่สุด 4.27 มากที่สุด 4.15 มาก 4.30 มากที่สุด 4.18 มาก 
6. มีการสรุป / เน้นประเด็นสำคัญ 4.30 มากที่สุด 4.24 มากที่สุด 4.35 มากที่สุด 4.30 มากที่สุด 4.26 มากที่สุด 
7. ตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมอย่างชัดเจน 4.38 มากที่สุด 4.27 มากที่สุด 4.28 มากที่สุด 4.38 มากที่สุด 4.15 มาก 
8. การเอาใจใส่ผู้เข้ารับการฝกึอบรม 4.59 มากที่สุด 4.32 มากที่สุด 4.30 มากที่สุด 4.59 มากที่สุด 4.44 มากที่สุด 
9. มีการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน 4.20 มาก 4.44 มากที่สุด 4.25 มากที่สุด 4.20 มาก 4.29 มากที่สุด 
10. บุคลิกภาพเหมาะสม 4.51 มากที่สุด 4.44 มากที่สุด 4.35 มากที่สุด 4.51 มากที่สุด 4.11 มาก 
11. ความพร้อมของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ 4.68 มากที่สุด 4.56 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 4.68 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อวิทยากรรวม 4.43 มากที่สุด 4.31 มากที่สุด 4.28 มากที่สุด 4.43 มากที่สุด 4.22 มากที่สุด 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

ส่วนที่ 1 ตารางแสดงระดับความพงึพอใจของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมต่อสมรรถนะของวิทยากร (ต่อ) 
(เกณฑ์ประเมิน 1.00 - 1.80 = น้อยที่สุด 1.81 - 2.60 = น้อย 2.61 - 3.40 = ปานกลาง 3.41 - 4.20 = มาก และ 4.21 - 5.00 = มากที่สุด) 

หัวข้อสมรรถนะวิทยากร 
คณะวิทยากร กสด. 

นางสาววิเศษ
ลักษณ ์

 พงษ์จันทร ์

นางสาวอรศิรา 
พึ่งพา 

นายยศ 
สุคนธมาน 

นางวิรธักานต์  
พุ่มทอง 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน 4.46 มากที่สุด 4.42 มากที่สุด 4.45 มากที่สุด 4.29 มากที่สุด 4.24 มากที่สุด 
2. ความชัดเจนและเข้าใจง่ายในการถ่ายทอดความรู้ 4.36 มากที่สุด 4.38 มากที่สุด 4.35 มากที่สุด 4.43 มากที่สุด 4.24 มากที่สุด 
3. การสร้างบรรยากาศในการถ่ายทอดความรู้ 4.15 มาก 4.19 มาก 4.25 มากที่สุด 4.24 มากที่สุด 4.10 มาก 
4. การแสดงตัวอย่างประกอบหรือสาธิต 4.26 มากที่สุด 4.35 มากที่สุด 4.45 มากที่สุด 4.43 มากที่สุด 4.24 มากที่สุด 
5. มีการสอนที่เป็นลำดับขั้น 4.23 มากที่สุด 4.38 มากที่สุด 4.30 มากที่สุด 4.33 มากที่สุด 4.24 มากที่สุด 
6. มีการสรุป / เน้นประเด็นสำคัญ 4.33 มากที่สุด 4.35 มากที่สุด 4.30 มากที่สุด 4.52 มากที่สุด 4.29 มากที่สุด 
7. ตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมอย่างชัดเจน 4.38 มากที่สุด 4.31 มากที่สุด 4.45 มากที่สุด 4.38 มากที่สุด 4.29 มากที่สุด 
8. การเอาใจใส่ผู้เข้ารับการฝกึอบรม 4.44 มากที่สุด 4.42 มากที่สุด 4.30 มากที่สุด 4.57 มากที่สุด 4.33 มากที่สุด 
9. มีการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน 4.41 มากที่สุด 4.35 มากที่สุด 4.45 มากที่สุด 4.43 มากที่สุด 4.33 มากที่สุด 
10. บุคลิกภาพเหมาะสม 4.26 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 4.40 มากที่สุด 4.48 มากที่สุด 4.45 มากที่สุด 
11. ความพร้อมของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ 4.49 มากที่สุด 4.54 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 4.57 มากที่สุด 4.57 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อวิทยากรรวม 4.34 มากที่สุด 4.38 มากที่สุด 4.39 มากที่สุด 4.42 มากที่สุด 4.30 มากที่สุด 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

ส่วนที่ 1 ตารางแสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อสมรรถนะของวิทยากร (ต่อ) 
(เกณฑ์ประเมิน 1.00 - 1.80 = น้อยที่สุด 1.81 - 2.60 = น้อย 2.61 - 3.40 = ปานกลาง 3.41 - 4.20 = มาก และ 4.21 - 5.00 = มากที่สุด) 

หัวข้อสมรรถนะวิทยากร 
นางสาวเกษร 

จำปา 
นายปญัญา 

สุขศริ ิ
นางปนัดดา  

ทองศร ี
นายโสฬส  
แซ่ลิ้ม 

นางมาลนิี คณุะดิลก 
จำปาทอง 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน 4.52 มากที่สุด 4.43 มากที่สุด 4.52 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 4.64 มากที่สุด 
2. ความชัดเจนและเข้าใจง่ายในการถ่ายทอดความรู้ 4.31 มากที่สุด 4.17 มาก 4.39 มากที่สุด 4.37 มากที่สุด 4.42 มากที่สุด 
3. การสร้างบรรยากาศในการถ่ายทอดความรู้ 4.10 มาก 4.17 มาก 4.29 มากที่สุด 4.30 มากที่สุด 4.27 มากที่สุด 
4. การแสดงตัวอย่างประกอบหรือสาธิต 4.31 มากที่สุด 4.17 มาก 4.45 มากที่สุด 4.27 มากที่สุด 4.27 มากที่สุด 
5. มีการสอนที่เป็นลำดับขั้น 4.45 มากที่สุด 4.30 มากที่สุด 4.32 มากที่สุด 4.43 มากที่สุด 4.42 มากที่สุด 
6. มีการสรุป / เน้นประเด็นสำคัญ 4.38 มากที่สุด 4.33 มากที่สุด 4.39 มากที่สุด 4.33 มากที่สุด 4.42 มากที่สุด 
7. ตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมอย่างชัดเจน 4.41 มากที่สุด 4.20 มาก 4.42 มากที่สุด 4.30 มากที่สุด 4.48 มากที่สุด 
8. การเอาใจใส่ผู้เข้ารับการฝกึอบรม 4.24 มากที่สุด 4.33 มากที่สุด 4.23 มากที่สุด 4.33 มากที่สุด 4.45 มากที่สุด 
9. มีการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน 4.17 มาก 4.30 มากที่สุด 4.23 มากที่สุด 4.33 มากที่สุด 4.24 มากที่สุด 
10. บุคลิกภาพเหมาะสม 4.31 มากที่สุด 4.37 มากที่สุด 4.45 มากที่สุด 4.37 มากที่สุด 4.42 มากที่สุด 
11. ความพร้อมของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ 4.62 มากที่สุด 4.63 มากที่สุด 4.61 มากที่สุด 4.53 มากที่สุด 4.58 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อวิทยากรรวม 4.35 มากที่สุด 4.31 มากที่สุด 4.39 มากที่สุด 4.37 มากที่สุด 4.42 มากที่สุด 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

ส่วนที่ 1 ตารางแสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อสมรรถนะของวิทยากร (ต่อ) 
(เกณฑ์ประเมิน 1.00 - 1.80 = น้อยที่สุด 1.81 - 2.60 = น้อย 2.61 - 3.40 = ปานกลาง 3.41 - 4.20 = มาก และ 4.21 - 5.00 = มากที่สุด) 

หัวข้อสมรรถนะวิทยากร 
นางสาวชนิดา 

พลายจั่น 
นายคำรณ 
ไทรฟัก 

นางสาวศันสนีย์ 
อรัญวาสน์  

และคณะวิทยากร 
กนผ. 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(วิทยากรทั้งหมด) 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน 4.20 มาก 4.56 มากที่สุด 4.43 มากที่สุด 4.42 มากที่สุด 
2. ความชัดเจนและเข้าใจง่ายในการถ่ายทอดความรู้ 4.24 มากที่สุด 4.47 มากที่สุด 4.17 มาก 4.31 มากที่สุด 
3. การสร้างบรรยากาศในการถ่ายทอดความรู้ 4.15 มาก 4.34 มากที่สุด 4.17 มาก 4.21 มากที่สุด 
4. การแสดงตัวอย่างประกอบหรือสาธิต 4.09 มาก 4.38 มากที่สุด 4.17 มาก 4.29 มากที่สุด 
5. มีการสอนที่เป็นลำดับขั้น 4.18 มาก 4.44 มากที่สุด 4.30 มากที่สุด 4.31 มากที่สุด 
6. มีการสรุป / เน้นประเด็นสำคัญ 4.26 มากที่สุด 4.41 มากที่สุด 4.33 มากที่สุด 4.34 มากที่สุด 
7. ตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมอย่างชัดเจน 4.30 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 4.20 มาก 4.34 มากที่สุด 
8. การเอาใจใส่ผู้เข้ารับการฝกึอบรม 4.26 มากที่สุด 4.47 มากที่สุด 4.33 มากที่สุด 4.39 มากที่สุด 
9. มีการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน 4.29 มากที่สุด 4.31 มากที่สุด 4.30 มากที่สุด 4.31 มากที่สุด 
10. บุคลิกภาพเหมาะสม 4.42 มากที่สุด 4.47 มากที่สุด 4.37 มากที่สุด 4.40 มากที่สุด 
11. ความพร้อมของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ 4.50 มากที่สุด 4.59 มากที่สุด 4.63 มากที่สุด 4.58 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อวิทยากรรวม 4.26 มากที่สุด 4.45 มากที่สุด 4.31 มากที่สุด 4.35 มากที่สุด 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

จากผลการประเมินพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อสมรรถนะการสอนของ
วิทยากรในภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.33 โดยสมรรถนะของวิทยากรที่ผู ้เข้ารับการ
ฝึกอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดในภาพรวม ได้แก่หัวข้อ “ความพร้อมของวิทยากรในการถ่ายทอด
ความรู้” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.5๘ และวิทยากรที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจสูงสุดได้แก่ “นายคำรณ  
ไทรฟัก” คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.45  
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาคผนวก  
โครงการฝึกอบรมหลักสตูร 
“มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาที่ดิน” 
  รุ่นที ่7 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

 

รายชื่อผู้เข้ารบัการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาทีดิ่น” รุน่ที่ ๗ 

ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๖๒  
ณ ศนูย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนือ่งมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

๑ น.ส.พวงพิศ พันธ์สำโรง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

สำนักงานเลขานุการกรม 

๒ น.ส.ชนาภา เจียรศิริกุล นิติกรปฏิบัติการ 

กองการเจ้าหน้าที ่

๓ นายสันธิษณ์ ดิษฐ์อำไพ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

กองคลัง 

๔ น.ส.อโนชา อนุเสถียร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

กองแผนงาน 

๕ นายธีรทรัพย์ ดุสิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

๖ นายคนธ์พงษ์ คณาชัยวิรุจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

๗ นายกีรติกร ฤทธิเกรียง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

กองสำรวจดินและวิจัยทรพัยากรดิน 

๘ น.ส.พิชามญช์ุ อินต๊ะโม นักสำรวจดินปฏิบัติการ 

๙ นายจิตรภานุ ศรีวิชัย นักสำรวจดินปฏิบัติการ 

๑๐ น.ส.ชญาดา วงศ์พรประทีป นักสำรวจดินปฏิบัติการ 

๑๑ น.ส.อัญญารัตน์ จุ่งประสพมงคล นักสำรวจดินปฏิบัติการ 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

๑๒ นายเจษฎา ภูผา นักสำรวจดินปฏิบัติการ 

๑๓ นายประพัฒน์ กันต์นิกูล นักสำรวจดินปฏิบัติการ 

กองนโยบายและแผนการใชท้ี่ดิน 

๑๔ น.ส.วิรดา ช่ืนสมบัติ นักสำรวจดินปฏิบัติการ 

สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพฒันาท่ีดิน 

๑๕ น.ส.สุจิตรา ไทยเทศ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

๑๖ น.ส.วารุณี สิทธิ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที ่

๑๗ น.ส.ตวงพร ต้นหลุบเลา นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ 

๑๘ นายธีศิษฏ์ ฐิติโชติรัตนา นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

๑๙ นายธนัฐ ม่วงกล่ำ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

๒๐ นายเจษฎาพงษ์ นะตาปา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

๒๑ นางศิริกร ศรีทองคำ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

๒๒ นายณัฐพงศ์ ภูพวก เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

๒๓ นายพงษ์ศิลป์ อุ่นแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒ 

๒๔ นางจุรีพร เสียงสังข์ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

๒๕ นายสรายุทธ พลอาสา นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 

๒๖ นายคชภพ สตารัตน์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

๒๗ นายไพฑูรย์ นาคเกษม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ 

๒๘ น.ส.จิรัฐติกาล สารีบุตร เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

๒๙ นายธวัชชัย หวังมวนกลาง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ 

๓๐ น.ส.กัลยาวรรณ วรษา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

๓๑ นายปฏิวัติ เสียงเพราะ นักสำรวจดินปฏิบัติการ 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

๓๒ น.ส.สุญาณี เจอืกโว้น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

๓๓ นายเชาวพงษ์ มูลสิน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ 

๓๔ นายอธิวัฒน์ สิริภัทรชัยสิน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

๓๕ ว่าที่ร้อยตรีธเนศ แซวหล ี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

๓๖ นายภาณุพันธ์ เตปัง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

๓๗ นายชัยพร อุปนันท์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ 

๓๘ นายวัชรินทร์ ปณฤทธ์ิ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

๓๙ นายนาราศักด์ิ อนันท ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘ 

๔๐ น.ส.อรฤทัย มากทองมณี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

๔๑ น.ส.ธนธิดา พิลึก นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

๔๒ นายวรวัช ช่วยนะ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙ 

๔๓ นางปาริชาติ คงแท้ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

๔๔ นางกรรณิการ์ สุยะตุ่น เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐ 

๔๕ น.ส.ชฎาพร ฟูแสง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 

๔๖ น.ส.กาญจนา ชาวบุรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

๔๗ นายชินานันท์ บุญเช้ือ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ 

๔๘ น.ส.จิตตวดี ยืนยง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

๔๙ น.ส.ปิยวรรณ พุ่มพวง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ 

๕๐ น.ส.ศุภลักษณ ์ทองไสย นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

๕๑ นายวิรุฬ ยอดรัก เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

 

ภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
หลักสูตร “มาตรฐานวชิาการงานพัฒนาท่ีดิน” รุน่ท่ี 7 

ระหว่างวันท่ี 19 - 25 ธันวาคม 2562  
ณ ศนูย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

 

สมาชิกกลุ่มกระดานดำ 
 

 

 
กลุ่มกองการเจ้าหนา้ที ่
1. นางจุรีพร  เสียงสังข์ 6. นายอภิวัฒน์  สิริภัทรชัยสิน 
2. นายสรายุธ  พลอาสา 7. ว่าที่ร้อยตรีธเนศ  แซวหล ี
3. นายคชภพ  สตารัตน์ 8. นายชัยพร  อุปนันท์ 
4. นายไพฑูรย์  นาคเกษม 9. นางสาวกาญจนา  ชาวบุรี 
5. นายเชาวพงษ์  มูลสิน 10. นายชินานันท์  บุญเช้ือ 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

 
กลุ่มกองแผนงาน 
1. นางสาวชนาภา  เจียรศิริกุล 6. นางสาวสุญาณี  เจือกโว้น 
2. นางสาวอโนชา  อนุเสถียร 7. นางสาวอรฤทัย  มากทองมณี 
3. นายธีรทรัพย์  ดุสิต 8. นางสาวธนธิดา  พิลึก 
4. นายคนธ์พงษ์  คณาชัยวิรจุน์ 9. นางสาวชฎาพร  ฟูแสง 
5. นางสาวจิรัฐติกาล  สารีบุตร 10.นางสาวศุภลักษณ์  ทองไสย 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

 
กลุ่มกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
1. นางสาวพวงพิศ  พันธ์สำโรง 6. นางศิริกร  ศรีทองคำ 
2. นายกีรติกร  ฤทธิเกรียง 7. นายพงษ์ศิลป์  อุ่นแก้ว 
3. นางสาวตวงพร  ต้นหลุบเลา 8. นายธวัชชัย  หวังมวนกลาง 
4. นายธีศษฏ์  ฐิติโชติรัตนา 9. นางสาวกัลป์ยาวรรณ  วรษา 
5. นายธนัฐ  ม่วงกล่ำ 10. นางปาริชาติ  คงแท้ 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

 
กลุ่มศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. นายสันธิษณ์  ดิษฐ์อำไพ 6. นายประพัฒน์  กันต์นิกูล 
2. นายจิตรภานุ  ศรีวิชัย 7. นางสาววิรดา  ช่ืนสมบัติ 
3. นางสาวชญาดา  วงศ์พรประทีป 8. นายเจษฎาพงษ์  นะตาปา 
4. นางสาวอัญญารัตน์  จุ่งประสพมงคล 9. นายณัฐพงศ์  ภูกพวก 
5. นายเจษฎา  ภูผา 10. นายภาณุพันธ์  เตปัง 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

 

 
กลุ่มสำนักงานเขตพัฒนาทีดิ่น 
1. นางสาวพิชามญช์ุ  อินต๊ะโม 7. นายวรวัช  ช่วยนะ 
2. นางสาวสุจิตรา  ไทยเทศ 8. นางกรรณิการ์  สุยะตุ่น 
3. นางสาววารุณี  สิทธิ 9. นางสาวจิตตวดี  ยืนยง 
4. นายปฏิวัติ  เสียงเพราะ 10. นางสาวปิยวรรณ  พุ่มพวง 
5. นายวัชรินทร์  ปณฤทธ์ิ 11. นายวิรุฬ  ยอดรัก 
6. นายนาราศักด์ิ  อนันท ์
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ 
หลักสูตร“การทำงานแบบบูรณาการและการทำงานเชิงรุก” 

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2563 
ณ  ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 

กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร 

3. 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ 
หลักสูตร “การทำงานแบบบูรณาการและการทำงานเชิงรุก” รุ่นท่ี 1 

ระหว่างวันท่ี 23 – 24 มกราคม 2563 
ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพือ่การพัฒนาท่ีดิน  กรมพฒันาท่ีดิน 

 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื ่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี นำมาซึ่ง
ผลกระทบที่ทำให้ทุกองค์กรเกิดสภาวการณ์แข่งขันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่โดยรวม การบริหารจัดการ  
ในองค์กรจึงเข้าสู่ยุคการบริหารสมัยใหม่ซึ่งองค์กรจะต้องปรับรูปแบบและโครงสร้างให้เกิดมูลค่าการดำเนินงาน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความยืดหยุ่นพร้อมที่จะแข่งขันและปรับเปลี่ยน ซึ่งเป็นลักษณะเด่นในการบริหาร
สำหรับองค์กรในปัจจุบัน อาทิ 1) มีนโยบายที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น  2) เป็นผู้นำเชิงบริหารและการจัดการ มีการปรับปรุงพัฒนาหาวิธีการใหม่ๆ มาปรับปรุง
อยู่เสมอ รู้จักวิธีการจูงใจและกระตุ้นทีมงานด้วยความตั้งใจและมีความมุ่งมั่น มุ่งเข้าสู่เป้าหมายที่กำหนด       
3) มีเครื ่องมือที่ทันสมัยสามารถติดตามและวัดผลงานได้ทันท่วงทีเพื ่อทำการแก้ไขปรับปรุงก่อนจะเกิด
ผลกระทบต่อเป้าหมายที่ได้ต้ังไว้ 4) ทำงานเชิงรุกเพ่ือนำไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างบูรณาการโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม
และ 5) ต้องมีความรู้และทักษะในกิจการงานที่ทำอย่างรอบด้านเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารและตัดสินใจ    
เชิงบูรณาการ  

กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านวิชาการ บุคลากรในกรมฯ มีทั้งที่ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของกรมฯ การปฏิบัติงานของข้าราชการท่ีอยู่ในส่วนภูมิภาคต้องทำงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ดังน้ัน 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงตนเองในการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น  จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การทำงาน
แบบบูรณาการและการทำงานเชิงรุก” ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในส่วน
ภูมิภาค ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง เป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่องและ
ย่ังยืนต่อไป 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักการ และแนวทางในการทำงานแบบบูรณาการและการ
ทำงานเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

2.2 เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจที่ดี ในการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สร้างสัมพันธ์เครือข่ายในการทำงานแบบบูรณาการและการทำงานเชิงรุก 

 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนาที่ดินทุกตำแหน่งระดับ
ปฏิบัติการ และชำนาญการ ประเภททั่วไประดับ ปฏิบัติงาน และชำนาญงาน จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 48 คน รวม
จำนวน 96 คน  
 3.2 ผู้สังเกตการณ์ จำนวน  5 คน 
 3.3 เจ้าหน้าที่ จำนวน  5 คน 

4. ระยะเวลาการฝึกอบรม/สถานทีจั่ดฝึกอบรม 

 รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2563     
 รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2563  
 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดิน  ช้ัน 2  กรมพัฒนาที่ดิน  กรุงเทพมหานคร 
 

5. รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม       รวม 13.30 ชั่วโมง 
 5.1 หลักการทำงานแบบบูรณาการและการทำงานเชิงรุก                       1 ช่ัวโมง  
 5.2 หลักการสร้างสรรค์การทำงานเชิงรุก                                 2 ช่ัวโมง 
 5.3 แนวทางการสร้างแรงบันดาลใจอย่างสร้างสรรค์           1.30 ช่ัวโมง 
 5.4 หลักคิดการทำงานอย่างเป็นระบบเชิงรุก และ 2        ช่ัวโมง 
       ร่วมสร้างแนวคิดเพ่ือการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.5 หลักคิดการทำงานอย่างเป็นระบบเชิงรุก และการจัดการเชิงรุก 3.30 ช่ัวโมง       
            - ผู้นำที่ดีมีลักษณะที่ผู้ตามอยากทำงานด้วยใจ  
 5.6 การสร้างสรรค์พลังบวกในการทำงานการสร้าง Mindset 3.30 ช่ัวโมง  
            - ความคิดเชิงบวกในการจัดการอย่างบูรณาการ 
                    - ร่วมสร้างแนวทางการร่วมทำงานอย่างมีความสุข 
     

6. วิธีการฝึกอบรม 
 การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอ 

7. วิทยากร 
 7.1 รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์     คณบดีคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  7.2  วิทยากรผู้ช่วย 
  7.3 วิทยากรผูช่้วย   
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8. งบประมาณ 

 8.1 ผู้จัดฝึกอบรมได้จัดอาหารเฉพาะมื้อกลางวัน และจัดที่พักคู่ในระหว่างการฝึกอบรม (นับจากวัน
ลงทะเบียนถึงวันปิดการฝึกอบรม) ในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความจำเป็นต้องเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เพ่ิมเติม จึงขอความกรุณาให้เบิกจ่ายจากหน่วยงานที่สังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2555 เช่น ค่าเบี้ยเลี ้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักก่อน-หลังการฝึกอบรม (มีหลักฐานใบเสร็จ
เบิกจ่ายจริง) 
 8.2 งบประมาณจากกองการเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการจัดอบรม จำนวนเงิน 282,970 บาท 
(สองแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
 

9. ตัวชี้วัดโครงการ 
 9.1 ประเมินความรู้ก่อนฝึกอบรม (Pre-test) และประเมนิความรู้หลังการฝึกอบรม (Post-test) 
 9.2 แบบประเมินโครงการ/วิทยากร 
 9.3 การติดตามและประเมินผลจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ภายหลังการฝึกอบรม 6 เดือน 
 9.4 การติดตามผลการฝึกอบรมจากผู ้บังคับบัญชาของผู ้เข้ารับการฝึกอบรมเพื ่อวัดระดับ
ความสามารถที่เพ่ิมขึ้นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังการฝึกอบรม 6 เดือน 

10. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ สนับสนุนให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
กรมพัฒนาที่ดินบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. ประเภทโครงการฝึกอบรม 
 ด้านการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการปฏิบัติงาน 

12. ความสอดคล้องกับสมรรถนะหลักข้าราชการพลเรือน 
 12.1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
 12.2 การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
 12.3 การทำงานแบบมีส่วนรว่ม 

13. ที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรม  
 นางปวีณา  แสงเดือน  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  

14. ผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรม 
  นายวิชัย  มณีวงษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล    
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15. ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม 
  15.1 นางโสมศิริ  คุณวโรดม  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
  15.2 นางสาวชาสิณี  สัมฤทธ์ิ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
  15.3 นายกุลชาติ  สองเมืองสุข เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
  15.4 นายกัณฑ์กวินทร์  ทองปินตา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    

      กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน โทรภายใน 1313, 1213 
โทรศัพท์ 0-2941-1890, 0-2579-2656  โทรสาร  0-2579-2656 

.......................................................................................... 
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กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ 
หลักสูตร  “การทำงานแบบบูรณาการและการทำงานเชิงรุก” รุ่นท่ี 1 

ระหว่างวันท่ี 23 – 24 มกราคม 2563 
ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพือ่การพัฒนาท่ีดิน  กรมพฒันาท่ีดิน 

 

 

วันที ่  เวลา     กิจกรรม 
23 มกราคม 2563 
08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม 
08.45 – 09.00 น.  พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม 
09.00 – 10.00 น.  การบรรยายหัวข้อ “หลักการทำงานแบบบูรณาการและการทำงานเชิงรุก   
     การทำงานเป็นทีม” โดย รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ 
10.00 – 12.00 น.  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ “หลักการสร้างสรรค์ การทำงานเชิงรุก” 

โดย รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์และคณะ 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. การบรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ “แนวทางการสร้างแรงบันดาลใจอย่าง 

สร้างสรรค์” โดย รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์และคณะ 
14.30 – 16.30 น.  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ “หลักคิดการทำงานอย่างเป็นระบบเชิง  
     รุก และร่วมสร้างแนวคิดเพ่ือการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ” 

โดย รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์และคณะ 
24 มกราคม  2563 
08.00 – 12.00 น.  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ “หลักคิดการทำงานอย่างเป็นระบบเชิง 
     รุก และการจัดการเวลาเชิงรุกผู้นำที่ดีมีลักษณะที่ผู้ตามอยากทำงานด้วยใจ” 

โดย รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์และคณะ 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น.  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ “- การสร้างสรรค์พลังบวกในการทำงาน  
     และการสร้าง Mindset ความคิดเชิงบวกในการจัดการอย่างบูรณาการ  
     ร่วมสร้างแนวทางการร่วมทำงานอย่างมีความสุข” โดย รศ.ดร.ชลวิทย์   
     เจียรจิตต์และคณะ 
หมายเหตุ : ช่วงเวลาพักรับประทานหารว่างและเคร่ืองด่ืม (เวลา 10.30–10.45 น.และ 14.30–14.45 น) 
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สรุปผลการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร  “การทำงานแบบบูรณาการและการทำงานเชิงรุก” รุ่นท่ี 1 

ระหว่างวันท่ี 23 – 24 มกราคม 2563 
ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพือ่การพัฒนาท่ีดิน กรมพฒันาท่ีดิน 

 

 

คำชี้แจง : การประเมินผลโครงการฝึกอบรม แบบสอบถามที่เป็นคำถาม แบบเลือกตอบ แบบเติมคำ และการ
ให้ข้อเสนอแนะซึ่งมีการสอบถามจำนวน 7 ส่วนและโปรดให้ข้อมูลครบถ้วนเพื่อประโยชน์การพัฒนาและ
ปรับปรุงการอบรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล :  คำถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ให้ค่าน้ำหนักและกำหนดเกณฑ์ 
การแปรผลค่าเฉลี่ยตามวิธีของเบสท์ (Best, J.W., 1981, pp.179-187) โดยแบ่งเกณฑ์ตามระดับคะแนน           
5 ระดับ ดังน้ี 
  ค่าระดับ               ค่าน้ำหนัก   ค่าคะแนนเฉล่ีย 

มากที่สุด       = 5      4.21 - 5.00 
มาก           = 4      3.41 - 4.20 
ปานกลาง       = 3      2.61 - 3.40 
น้อย       = 2      1.81 - 2.60 
น้อยที่สุด       = 1      1.00 - 1.80 
 

     ส่วนที่ 1  ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การทำงานแบบบูรณาการและการทำงานเชิงรุก” ระหว่างวันที่ 
23 – 24 มกราคม  2563 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน  มีผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมทั้งสิ้น 47 คน และมีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 47 คน คิดเป็น 100 % สรุปได้ ดังน้ี 
 เพศ 

ชาย     จำนวน 22   คน คิดเป็นร้อยละ 46.80 
หญิง     จำนวน 25   คน คิดเป็นร้อยละ 53.20 

 อายุ 
21 – 30 ปี   จำนวน   3   คน คิดเป็นร้อยละ   6.40 
31 – 40 ปี   จำนวน 27   คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 
41 – 50 ปี   จำนวน 12   คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 
51 ปี ขึ้นไป   จำนวน    5   คน คิดเป็นร้อยละ 10.60 
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 ระดับการศึกษา    
ต่ำกว่าปริญญาตรี        จำนวน   1   คน คิดเป็นร้อยละ   2.10 
ปริญญาตรี              จำนวน 29   คน คิดเป็นร้อยละ 61.70 
ปริญญาโท              จำนวน 17   คน คิดเป็นร้อยละ 36.20 

 ปฏิบัติงานอยู่ในระดับ    
ชำนาญการพิเศษ          จำนวน    2   คน คิดเป็นร้อยละ   4.30 
อาวุโส   จำนวน    3   คน คิดเป็นร้อยละ   6.40 
ชำนาญการ             จำนวน  13   คน คิดเป็นร้อยละ 27.70 
ชำนาญงาน   จำนวน   5   คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 
ปฏิบัติการ             จำนวน 17   คน คิดเป็นร้อยละ 36.20 
ปฏิบัติงาน             จำนวน   7   คน คิดเป็นร้อยละ 14.90 

 อายุราชการ    
น้อยกว่า 10 ปี         จำนวน 26  คน  คิดเป็นร้อยละ 55.30 
10 – 15 ปี        จำนวน 14  คน  คิดเป็นร้อยละ 29.80 
16 – 20 ปี        จำนวน   1   คน คิดเป็นร้อยละ   2.10 
มากกว่า 20 ปี        จำนวน   6   คน คิดเป็นร้อยละ 12.80 

 

 หน่วยงานสังกัด    

จากข้อมูลข้างต้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การทำงานแบบบูรณาการและการ
ทำงานเชิงรุก” มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 47 คน ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย  22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.80 เพศหญิง 25 คน คิดเป็นร้อยละ 53.20 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ อยู่ในช่วง
อายุ 31 – 40 ปี ร้อยละ 57.40 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.70 เป็นข้าราชการ
ระดับปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 36.20 และมีอายุราชการน้อยกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.30  

ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากการฝึกอบรมคร้ังน้ี 
1. สามารถนำไปปฏิบัติใช้ในการทำงานได้ดีย่ิงขึ้น ตลอดจนสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขการทำงาน

ให้ดีขึ้น 
2. เพ่ิมพลังบวกในการทำงานและแนวทางในการทำงานแบบเชิงรุก 
3. เพ่ิมพูนความรู้ สามารถปฏิบัติแบบบูรณาการ และเชิงรุกได้ 
4. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2  ความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ก่อน-หลัง การอบรม และระดับความคิดเห็นต่อประโยชน์ 
ที่นำไปใช้เพื่อการปฏิบัติงาน  
 

หัวข้อการอบรม 
ระดับความรูผู้เ้ข้ารับการฝึกอบรม 

ระดับประโยชน ์
ที่นำไปใช้ 

ก่อน หลัง  
ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. หลักเกณฑ์การทำงานแบบบูรณาการและ
การทำงานเชิงรุก 

3.13 ปานกลาง 4.45 มากที่สุด 4.62 มากที่สุด 

2. หลักการสร้างสรรค์การทำงานเชิงรุก 3.15 ปานกลาง 4.51 มากที่สุด 4.62 มากที่สุด 
3. แนวทางการสร้างแรงบันดาลใจอย่าง

สร้างสรรค์ 
3.15 ปานกลาง 4.60 มากที่สุด 4.66 มากที่สุด 

4. หลักคิดการทำงานอย่างเป็นระบบเชิงรุก 
และร่วมสร้างแนวคิดเพ่ือการทำงานร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3.11 ปานกลาง 4.43 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 

5. หลักคิดการทำงานอย่างเป็นระบบเชิงรุก
และการจัดการเชิงรุก – ผู้นำที่ดีมีลักษณะทีผู่้
ตามอยากทำงานด้วยใจ 

3.17 ปานกลาง 4.45 มากที่สุด 4.57 มากที่สุด 

6. การสร้างสรรค์พลังบวกในการทำงาน การ
สร้าง Mindset – ความคิดเชิงบวกในการจัดการ
อย่างบูรณาการ – ร่วมสร้างแนวทางการทำงาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3.15 ปานกลาง 4.53 มากที่สุด 4.62 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.14 ปานกลาง 4.49 มากที่สุด 4.61 มากที่สุด 

จากผลการประเมินความรู้พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ก่อนเข้ารับการอบรมระดับ “ปาน
กลาง”   คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.14 หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.49 และมี
ความเห็นว่าหัวข้อวิชาของการฝึกอบรมเป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้เพ่ือการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับ “มากที่สุด” 
คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.61 หัวข้อที่ผู้เข้าอบรมเห็นว่านำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดได้แก่ “แนวทางการสร้างแรงบันดาล
ใจอย่างสร้างสรรค์” คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.66 
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการฝึกอบรม 
 

หัวข้อความพงึพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. การจัดลำดับเน้ือหาวิชาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย 4.70 มากที่สุด 
2. เน้ือหาวิชานำไปใช้ประโยชน์ได้ 4.81 มากที่สุด 
3. วิทยากรมีความเหมาะสมกับเน้ือหาวิชา 4.87 มากที่สุด 
4. การจัดสถานที่ มีขนาดเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4.62 มากที่สุด 
5. การจัดโต๊ะเก้าอ้ีมีความเหมาะสมกับหัวขอ้วิชาที่สอนหรือกิจกรรมทีใ่ช้ 4.70 มากที่สุด 
6. บรรยากาศ สภาพแวดล้อม/สิ่งอำนวยความสะดวกเอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู้ 4.66 มากที่สุด 

7. อาหาร/อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสม 4.57 มากที่สุด 
8. สถานที่พักมีความเหมาะสม 4.68 มากที่สุด 
9. การให้บริการและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ผู้จัดการฝึกอบรม           

มีความเหมาะสม 
4.77 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการบรรยายแบบออนไลน์ 4.74 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.71 มากที่สุด 

จากผลการประเมินพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการฝึกอบรม 
ระดับ “มากที่สุด” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.71 โดยหัวข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุดได้แก่ “วิทยากรมีความเหมาะสม
กับเนื้อหาวิชา” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.87 รองลงมาคือหัวข้อ “เนื้อหาวิชานำไปใช้ประโยชน์ได้” คิดเป็นค่าเฉล่ีย 
4.81 และลำดับ 3 ได้แก่หัวข้อ “การให้บริการและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ผู้จัดการฝึกอบรมมีความ
เหมาะสม” คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.77 ตามลำดับ 

ส่วนที่ 4 ความคิดเหน็ระดับผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์การฝึกอบรม  
 

หัวข้อวัตถุประสงค์การฝึกอบรม 
ระดับผลสัมฤทธิ ์

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. เพื ่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจหลักการ และแนวทางในการทำงานแบบกก

บูรณาการและการทำงานเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่
เก่ียวข้อง 

4.62 มากที่สุด 

2. เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจที่ดี ในการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.70 มากที่สุด 
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หัวข้อวัตถุประสงค์การฝึกอบรม 
ระดับผลสัมฤทธิ ์

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และสร้างสัมพันธ์เครือข่ายในการทำงานแบบบูรณาการและการ
ทำงานเชิงรุก 

4.57 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.63 มากที่สุด 

จากผลการประเมินพบว่า  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเห็นว่าการอบรมครั้งนี้มีผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์การฝึกอบรมในภาพรวมระดับ “มากที่สุด” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.63 โดยหัวข้อวัตถุประสงค์การ
ฝึกอบรมที่มีผลสัมฤทธิ์สูงสุดได้แก่ หัวข้อ “เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจที่ดี ในการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ” ค่าเฉล่ีย 4.70 

ส่วนที่ 5 ข้อดีของการฝึกอบรม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็น ดังน้ี 
1. สามารถนำหลักการ แนวทางไปปรับใช้ได้จริงในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน 
2. ได้รับความรู้และแนวความคิดใหม่ ๆ ไปใช้ในการทำงาน 
3. สร้างทัศนคติใหม่ในการทำงานแบบบูรณาการและพลังบวกและมีเป้าหมายในการทำงานท่ีชัดเจน

มากขึ้น 
4. สามารถเสริมสร้างพลังกายพลังใจ ในการทำงานเชิงรุกได้ดีขึ้น  
5. สามารถพัฒนาตนเองและสร้างทีมทำงาน ที่มีเป้าหมายเดียวกันและทำให้เกิดวิสัยทัศน์กว้างขึ้น 

และทำให้ประสิทธิภาพการทำงานประสบความสำเร็จได้ดี 
6. มีความรู้และแนวทาไปใช้ในงการทำงาน เพื่อให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลมากขึ้น 
7. มีความหลากหลายในระดับความรับผิดชอบงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการ

เรียนรู้ ในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละระดับไปพร้อม ๆ กัน 
 

ส่วนที่ 6 ข้อควรปรับปรุงของการฝึกอบรม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความคิดเห็น ดังน้ี 
1. สถานที่ในการฝึกอบรมพร้อม แต่เครื่องเสยีง/อุปกรณ์สื่อไม่พร้อมทำให้สะดุดเมื่อวิทยากรต้อง

รอจังหวะเพ่ือเปลี่ยนระบบ เช่นไมโครโฟนเสียงไม่เท่าที่ควร 
2. สถานที่รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และอาหารกลางวัน คับแคบ 
3. ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรมน้อย 

 

ส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะ  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 
1. ควรจัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้มีระยะเวลาอบรมมากข้ึน 
2. ควรจัดการอบรมในส่วนภูมิภาคเพ่ือลดค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทาง 
3. ควรจัดการฝึกอบรมโดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทั้งระดับผู้อำนวยการกอง/สำนัก/กลุ่ม และ

ผู้ปฏิบัติงานพร้อมกัน 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

 

ผลการทดสอบความรูข้องผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตร  “การทำงานแบบบูรณาการและการทำงานเชิงรุก” รุ่นท่ี 1 

ระหว่างวันท่ี 23 – 24 มกราคม 2563 
ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพือ่การพัฒนาท่ีดิน กรมพฒันาท่ีดิน 

 

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล 
ผลการทดสอบความรู้ 

(50คะแนน) 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1   

1.  นางสาวรัตติยา โตจีน 30 50 

2.  นางสาวฉลวย ดวงดาว 35 50 

3.  นางวรรฒณา กรองทอง 30 50 

4.  นางสาวนาฏยา ปิตานุสร 35 50 

5.  นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ 25 50 

6.  นางสาวน้ำฝน อิสระ 40 50 

7.  นางสาวฤทัย พริกมาก 30 50 

8.  นางสาวชินภา ดวงศรี 35 50 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2   

9.  นายบุญชัย เลาว้าง 40 50 

10.  ว่าที่ร.ต.ณัฐวุฒิ กุลแก้ว 40 50 

11.  นางสาวพัชราภรณ์ วงษ์แสง 40 50 

12.  นายไพฑูรย์ นาคเกษม 25 50 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3   

13.  นางสาวศศิธร หุ่นทอง 40 50 

14.  นางสาวชินาลัย พริ้งเพราะ 40 50 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4   

15.  นายสุรเชษฐ ์ มณีรักษ ์ 40 50 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล 
ผลการทดสอบความรู้ 

(50คะแนน) 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

16.  นางเดือนเพ็ญ ชำนาญ 25 50 

17.  นางสาวจิราภรณ์ วงศ์วัฒนบุตร 25 50 

18.  นางจุฑาทิพย์ สีดาพาลี 40 50 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5   

19.  นางสำรวย แลหน้า 35 50 

20.  นางสาวจุฬาวรรณ และกาสินธ์ 40 50 

21.  นายมนตรี วันตาแสง 40 50 

22.  นางประภัสสร สิงหันต์ 15 50 

23.  นายสมศักด์ิ ยศมา 40 50 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6   

24.  นายเกรียงไกร กิจจาภินันท์ 25 45 

25.  นายชรินทร ศิริแก้ว 20 45 

26.  นายภูมิ แก้วอินตา 40 50 

27.  นางสาววารุณี เผื่อนคำ 35 50 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7   

28.  นายนาราศักด์ิ อนันต์ 30 50 

29.  นายณัฐพล ใบยา 25 40 

30.  นายรณณรงค์ สิทธิกอง 35 50 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8   

31.  นายพศิน ฝ้ายเทศ 30 50 

32.  นายภัทรพงศ์ บุญทวี 30 50 

33.  นายเอกดนัย บุญนนท ์ 25 50 

34.  นางสาวรวิพร เพ็ชรล้อมทอง 35 50 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล 
ผลการทดสอบความรู้ 

(50คะแนน) 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9   

35.  นางสาวธัญญพัทธ์ นวนเกตุ 35 45 

36.  นางสาวชนิดา ป่ินแก้ว 30 50 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10   

37.  นายชูชาติ ตรุษเพชร 30 50 

38.  นายสมชัย สันทัด 25 50 

39.  นางสาวฉวีวรรณ ควันมี 40 50 

40.  นางสาวอารีวรรณ ภู่ระย้า 40 40 

41.  นางสาวศุภลักษณ์ คล้ายอ่วม 40 50 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11   

42.  นายทรงวุฒิ แสงสุริยะ 40 50 

43.  นายเกียรติพงษ์ สงพรหม 25 50 

44.  ว่าที่ร.ต.(หญิง)ทิพวรรณ หุ่นพงษ์ 30 50 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12   

45.  นางสาวคศิกาญจน์ สุขม ี 30 50 

46.  นายนคร เพ็ชร์บุรี 35 45 

47.  นายเรวัตร อินเดีย 25 50 

ร้อยละความรูก่้อน – หลังการฝึกอบรม 32.77 49.15 

ร้อยละของการพัฒนาความรู้ของผูเ้ขา้รับ 
การฝึกอบรม 

81.91 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

 จากตารางผลการทดสอบความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ก่อน – หลังการฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจก่อนการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 32.77 ภายหลังการฝึกอบรมปรากฎว่าผู้
เข้ารับการฝึกอบรมมีระดับความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ 49.15 โดยภาพรวมของการพัฒนา
ความรู ้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมพบว่าผู ้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาความรู ้เพิ ่มขึ ้นเฉลี ่ยร้อยละ 
81.91%
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

 

สรุปผลการประเมินวิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร  “การทำงานแบบบูรณาการและการทำงานเชิงรุก” รุ่นท่ี 1 

ระหว่างวันท่ี 23 – 24 มกราคม 2563 
ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพือ่การพัฒนาท่ีดิน กรมพฒันาท่ีดิน 

 

 

คำชี้แจง : การประเมินผลวิทยากรรายบุคคลครั้งนี้ใช้แบบสอบถามที่เป็นคำถามแบบเลือกตอบ เติมคำ และ
การให้ข้อเสนอแนะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการประเมินวิทยากรฝึกอบรมเสนอกรมฯ ตามระเบียบการ
ฝึกอบรม พร้อมทั้งนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในการพัฒนาทางด้านวิทยากรฝึกอบรมให้มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครั้งต่อไป 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล:  คำถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ให้ค่าน้ำหนักและกำหนดเกณฑ์
การแปรผลค่าเฉลี่ยตามวิธีของเบสท์ (Best,J.W.,๑๙๘๑,pp.๑๗๙ – ๑๘๗) โดยแบ่งเกณฑ์ตามระดับคะแนน ๕ 
ระดับ ดังน้ี 

 
ค่าระดับ                 ค่านำ้หนัก            ค่าคะแนนเฉลี่ย 
มากที่สุด   = 5    4.21 – 5.00 
มาก   = 4    3.41 – 4.20 
ปานกลาง   = 3    2.61 – 3.40 
น้อย        = 2    1.81 – 2.60  
น้อยที่สุด   = 1    1.00 – 1.80 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

 
ส่วนที่ 1  ตารางแสดงระดับความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมต่อสมรรถนะของวิทยากร  

 

จากตารางผลการประเมินวิทยากรพบว่า ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
สมรรถนะของวิทยากรในภาพรวมระดับ “มากที่สุด” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.84 โดยสมรรถนะของวิทยากรที่รับ
ความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ หัวข้อ “ความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้” และ “ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่
สอน” คิดเป็นค่าเฉลี ่ย 4.91 รองลงมาคือหัวข้อ “การสร้างบรรยากาศในการถ่ายทอดความรู ้”และ 
“บุคลิกภาพที่เหมาะสม” (ค่าเฉลี่ย 4.89) ตามลำดับ 
 

..............................................  

หัวข้อประเมินสมรรถนะวิทยากร 
รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ ค่าเฉลี่ยรวม 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ 4.91 มากที่สุด 4.91 มากที่สุด 

2. ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน 4.91 มากที่สุด 4.91 มากที่สุด 

3. ความชัดเจนในการถ่ายทอดความรู้ ทำให้เข้าใจง่าย 4.83 มากที่สุด 4.83 มากที่สุด 

4. การสร้างบรรยากาศในการถ่ายทอดความรู้ 4.89 มากที่สุด 4.89 มากที่สุด 

5. การยกตัวยกย่างประกอบหรือสาธิตประกอบการบรรยาย 4.83 มากที่สุด 4.83 มากที่สุด 

6. การสอนที่เป็นลำดับขั้น 4.79 มากที่สุด 4.79 มากที่สุด 

7. การสรุปและเน้นในเน้ือหาและประเด็นที่มีความสำคัญ 4.79 มากที่สุด 4.79 มากที่สุด 

8. การตอบข้อซักถาม แก่ผู้เขา้รับการฝึกอบรมได้อย่าง
ชัดเจนเข้าใจง่าย 

4.79 มากที่สุด 4.79 มากที่สุด 

9. วิทยากรมีความเอาใจใส่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4.83 มากที่สุด 4.83 มากที่สุด 
10. บุคลิกภาพที่เหมาะสม 4.89 มากที่สุด 4.89 มากที่สุด 
11. คุณภาพของเอกสารประกอบการบรรยายครบถ้วน 

ชัดเจน 
4.74 มากที่สุด 4.74 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อวิทยากรรวม 4.84 มากที่สุด 4.84 มากที่สุด 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 
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รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิาร 
หลักสูตร  “การทำงานแบบบูรณาการและการทำงานเชิงรุก” รุ่นท่ี 1 

ระหว่างวันท่ี 23 – 24 มกราคม 2563 
ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพือ่การพัฒนาท่ีดิน กรมพฒันาท่ีดิน 

 

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  

48.  นางสาวรัตติยา โตจีน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

49.  นางสาวฉลวย ดวงดาว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

50.  นางวรรฒนา กรองทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

51.  นางสาวนาฏยา ปิตานุศร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

52.  นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

53.  นางสาวน้ำฝน อิสระ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

54.  นางสาวฤทัย พริกมาก นักสำรวจดินชำนาญการ 

55.  นางสาวชินภา ดวงศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2  

56.  นายบุญชัย เลาว้าง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

57.  ว่าที่ร.ต.ณัฐวุฒิ กุลแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

58.  นางสาวพัชราภรณ์ วงษ์แสง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

59.  นายไพฑูรย์ นาคเกษม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  

60.  นางสาวศศิธร หุ่นทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

61.  นางสาวชินาลัย พริ้งเพราะ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4  

62.  นายสุรเชษฐ ์ มณีรักษ ์ เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส 

63.  นางเดือนเพ็ญ ชำนาญ เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส 
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ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

64.  นางสาวจิราภรณ์ วงศ์วัฒนบุตร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

65.  นางจุฑาทิพย์ สีดาพาลี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5  

66.  นางสำรวย แลหน้า นายช่างศิลป์ชำนาญงาน 

67.  นางสาวจุฬาวรรณ และกาสินธ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

68.  นายมนตรี วันตาแสง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

69.  นางประภัสสร สิงหันต์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

70.  นายสมศักด์ิ ยศมา เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6  

71.  นายเกรียงไกร กิจจาภินันท์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

72.  นายชรินทร ศิริแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

73.  นายภูมิ แก้วอินตา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน 

74.  นางสาววารุณี เผื่อนคำ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7  

75.  นายนาราศักด์ิ อนันต์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

76.  นายณัฐพล ใบยา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

77.  นายรณณรงค์ สิทธิกอง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8  

78.  นายพศิน ฝ้ายเทศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

79.  นายภัทรพงศ์ บุญทวี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

80.  นายเอกดนัย บุญนนท ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

81.  นางสาวรวิพร เพ็ชรล้อมทอง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9  

82.  นางสาวธัญญพัทธ์ นวนเกตุ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
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ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

83.  นางสาวชนิดา ป่ินแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10  

84.  นายชูชาติ ตรุษเพชร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

85.  นายสมชัย สันทัด นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

86.  นางสาวฉวีวรรณ ควันมี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน 

87.  นางสาวอารีวรรณ ภู่ระย้า เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

88.  นางสาวศุภลักษณ์ คล้ายอ่วม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  

89.  นายทรงวุฒิ แสงสุริยะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

90.  นายเกียรติพงษ์ สงพรหม นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

91.  ว่าที่ร.ต.(หญิง)ทิพวรรณ หุ่นพงษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12  

92.  นางสาวคศิกาญจน์ สุขม ี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ 

93.  นายนคร เพ็ชร์บุรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

94.  นายเรวัตร อินเดีย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
 

-------------------------------------------- 
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 ภาคผนวก  
โครงการฝึกอบรมหลักสตูร 
“การทำงานแบบบูรณาการและการทำงาน 
  เชงิรกุ” รุ่นที ่1 
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(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ 
หลักสูตร  “การทำงานแบบบูรณาการและการทำงานเชิงรุก”รุ่นท่ี 1 

ระหว่างวันท่ี 23 – 24 มกราคม 2563 
ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพือ่การพัฒนาท่ีดิน กรมพฒันาท่ีดิน 

 

 
วิทยากรโครงการฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ 
คณะบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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บรรยากาศโครงการฝึกอบรม 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ 
หลักสูตร“เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ” 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ  ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 
กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร 

4. 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการหลักสูตร “เทคนคิการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ”  
รุ่นท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 5 - 6 กุมภาพนัธ์ 2563 

รุ่นท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ  ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพือ่การพัฒนาท่ีดิน กรมพฒันาท่ีดิน 

 

 

1. หลักการและเหตุผล  

กรมพัฒนาที่ดินเป็นกรมด้านวิชาการ บุคลากรในกรมฯ มีทั้งสายงานหลักและสายงานสนับสนุน               
ซึ่งบุคลากรในสายงานหลักจะทำงานลักษณะของการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย ส่วนบุคลากรในสายงาน
สนับสนุนจะทำงานลักษณะของการช้ีแจงเพ่ือป้องปรามในเรื่องกฎและระเบียบต่างๆ  โดยในปัจจุบันการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรให้มีทั้งความรู้ ความสามารถและทักษะที่ดีนั้น จำเป็นต้องมีมาตรฐาน มีกระบวนการ
ถ่ายทอดส่งต่อความรู้ที่มีประสิทธิภาพควบคู่กันไป บุคลากรจะต้องสามารถแนะนำและถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีต่างๆ ให้แก่บุคลากรขององค์กรทุกระดับ ทั้งในและนอกกรมฯ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดความรู้
ในสายงานตนเองไปสู่เพื่อนข้าราชการ หรือถ่ายทอดสู่หมอดินอาสาและประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ มี
ทักษะและทัศนคติที่พร้อมจะร่วมกันสร้างคุณภาพ และมาตรฐานการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ แต่ปัญหาประการหนึ่งสำหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน คือการขาดความรู้ ความชำนาญ และ
ทักษะด้านการนำเสนอที่ถูกวิธี  หรือเลือกที่จะสื่อสารที่ไม่ถูกวิธี เพราะไม่ทราบหลักของการสื่อสารที่จะ
นำมาใช้ในการนำเสนอผลงานของตนเอง 

จากเหตุผลข้างต้น เพื่อให้บุคลากรทั้งสายงานหลักและสายงานสนับสนุนสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี
นั้น จึงจำเป็นต้องมีทักษะของการนำเสนอ รวมทั้งกระบวนการเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและ
เสริมสร้างการทำงานของบุคลากรเพ่ือร่วมพัฒนางานขององค์กรให้เป็นมาตรฐาน 

ดังนั ้น กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการนำเสนออย่างมี
ประสิทธิภาพ” ให้แก่ข้าราชการของกรมพัฒนาที่ดินจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเพิ่มพูนทักษะ 
และเทคนิคในการนำเสนอที่ดีดังกล่าวต่อไป  

2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ สามารถประยุกต์ใช้หลักการ เทคนิค
การนำเสนอในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ให้แก่บุคลากรทั้งในและนอกองค์กรได้อย่างถูกต้อง 
และมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการนำเสนอด้วยวาจา เพื่อถ่ายทอด 
ความรู้ภารกิจงานเพื่อการเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน การตรวจงานของผู้บริหารระดับ รัฐมนตรี ผู้บริหารกรมฯ และ
การบรรยายสรุปเพ่ือถวายงาน 
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2.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม รู้จกัประยุกต์การใช้สื่อเพ่ือการนำเสนอ 
2.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนำเสนอข้อมูลและการสร้าง

บุคลิกภาพที่ดี 

3. กลุ่มเปา้หมาย/จำนวนผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2 รุ่น  ผู้เข้าอบรมจำนวนรุ่นละ  41 คน  

 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน จาก สำนัก/กอง ในส่วนกลาง/ สพข. และ สพด. ที่มีพื้นฐาน
ด้านการถ่ายทอดและได้รับมอบหมายงานให้ปฏิบัติงานเพ่ือประชาสัมพันธ์หรือมีผลงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

4. ระยะเวลาการฝึกอบรมและสถานท่ี 

4.1 รุ่นที ่1 วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดิน  
ช้ัน 2 กรมพัฒนาที่ดิน 

4.2 รุ่นที ่2 วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดิน  
ช้ัน 2 กรมพัฒนาที่ดิน 

5. รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม                                          รวมจำนวน 14      ช่ัวโมง 
5.1 หลักการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ/การวิเคราะห์ผู้ฟัง  จำนวน  2 ซั่วโมง 

 และการวางแผนการนำเสนอ 
5.2 การเสริมสร้างบุคลิกภาพ จำนวน  2 ซั่วโมง 
5.3 การจัดทำสื่อที่ดีและการนำสือ่มาใช้ จำนวน  1 ซั่วโมง 
5.4 ฝึกปฏิบัติการวางแผนการนำเสนอ จำนวน  2 ซั่วโมง 
5.5 การเป็นพิธีกร จำนวน  3 ซั่วโมง 
5.6 เทคนิคการพูด/เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากรณีต่างๆ จำนวน  4 ซั่วโมง 

6. วิธีการฝึกอบรม      
 การบรรยาย  การฝึกปฏิบัติ  และการนำเสนอ    

7. วิทยากร 

 อาจารย์จุลชัย จุลเจือ และคณะ 

8. งบประมาณ 
งบประมาณจากกองการเจ้าหน้าที่เพ่ือดำเนินการจัดฝึกอบรม 

9. ตัวชี้วัดโครงการ 

9.1 ประเมินความรู้ก่อนฝึกอบรม (Pre-test) และประเมนิความรู้หลังการฝึกอบรม (Post-test) 
9.2 แบบประเมินโครงการ/วิทยากร 
9.3 การติดตามและประเมินผลจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

ภายหลังการฝึกอบรม 6 เดือน 
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9.4 การติดตามผลการฝึกอบรมจากผู ้บ ังคับบัญชาของผู ้ เข ้าร ับการฝึกอบรมเพื ่อว ัดระดับ
ความสามารถที่เพ่ิมขึ้นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังการฝึกอบรม 6 เดือน 

10. ผลทีค่าดว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ สามารถประยุกต์ใช้หลักการเทคนิคการนำเสนอ 
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ให้แก่บุคลากรในและนอกหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ  

11. ที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรม  

นางปวีณา  แสงเดือน  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  

12. ผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรม 

 นายวิชัย มณีวงษ์    ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล    

13. ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม 

13.1 นางสาวชาสิณี  สัมฤทธ์ิ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
13.2 นางโสมศิริ  คุณวโรดม  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
13.3 นายกัณฑ์กวินทร์ ทองปินตา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
13.4 นายกุลชาติ  สองเมืองสุข เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน โทรภายใน 1313, 1213 

โทรศัพท์ 0-2941-1890, 0-2579-2656  โทรสาร  0-2579-2656 

.......................................................................................... 

กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 
มกราคม 2563 
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ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
หลักสูตร “เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ”  

   รุ่นท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 5 - 6 กุมภาพนัธ์ 2563 
    รุ่นท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ  ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพือ่การพัฒนาท่ีดิน กรมพฒันาท่ีดิน 
 

 

   วัน         เวลา     กิจกรรม 
วันแรก 
  08.30 – 08.45 น.   ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม 
  08.45 – 09.00 น.   พิธีเปิดการฝึกอบรม 

09.00 – 11.00 น. การบรรยายหัวข้อ “หลักการนำเสนอที่มี
ประสิทธิภาพ/การวิเคราะห์ผู้ฟังและการวาง
แผนการนำเสนอ” 

11.00 – 12.00 น. การบรรยายและฝึกปฏิบัติ “การเสริมสร้าง
บุคลิกภาพ” 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. การบรรยายและฝึกปฏิบัติ “การเสริมสร้าง

บุคลิกภาพ”(ต่อ) 
14.00 – 15.00 น. การบรรยายและฝึกปฏิบัติ “การจัดทำสื่อที่ดี

และการนำสื่อมาใช้” 
15.00 – 17.00 น. ฝึกปฏิบัติ “การวางแผนการนำเสนอ”  

วันที่สอง 
  08.00 – 08.30 น.   ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม 
  08.30 – 11.30 น.   บรรยายและฝกึปฏิบัติ  “การเป็นพิธีกร” 

11.30 – 12.00 น. บรรยายและฝกึปฏิบัติ “เทคนิคการพูด/เทคนิค
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากรณีต่าง ๆ” 

  12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น. บรรยายและฝกึปฏิบัติ “เทคนิคการพูด/เทคนิค

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากรณีต่าง ๆ” 
16.30 น. พิธีปิดโครงการฝึกอบรม 

หมายเหตุ :  พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (เช้า เวลา 10.30 – 10.45 น. / บ่าย เวลา 
14.30 – 14.45 น.)  พักรบัประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. 
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สรุปผลการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร  “เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นท่ี 1 

ระหว่างวันท่ี 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพือ่การพัฒนาท่ีดิน กรมพฒันาท่ีดิน 

 

 

คำชี้แจง : การประเมินผลโครงการฝึกอบรม แบบสอบถามที่เป็นคำถาม แบบเลือกตอบ แบบเติมคำ และการ
ให้ข้อเสนอแนะซึ่งมีการสอบถามจำนวน 7 ส่วนและโปรดให้ข้อมูลครบถ้วนเพื่อประโยชน์การพัฒนาและ
ปรับปรุงการอบรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล :  คำถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ให้ค่าน้ำหนักและกำหนดเกณฑ์ 
การแปรผลค่าเฉลี่ยตามวิธีของเบสท์ (Best, J.W., 1981, pp.179-187) โดยแบ่งเกณฑ์ตามระดับคะแนน           
5 ระดับ ดังน้ี 

 
  ค่าระดับ               ค่าน้ำหนัก   ค่าคะแนนเฉล่ีย 

มากที่สุด       = 5      4.21 - 5.00 
มาก           = 4      3.41 - 4.20 
ปานกลาง       = 3      2.61 - 3.40 
น้อย       = 2      1.81 - 2.60 
น้อยที่สุด       = 1      1.00 - 1.80 

 
     ส่วนที่ 1  ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  
5 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน  มีผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมทั้งสิ้น 41 คน และมีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 39 คน คิดเป็น 100 % สรุปได้ ดังน้ี 
 
 เพศ 

ชาย     จำนวน 14   คน คิดเป็นร้อยละ 35.90 
หญิง     จำนวน 25   คน คิดเป็นร้อยละ 64.10 

 อายุ 
21 – 30 ปี   จำนวน   6   คน คิดเป็นร้อยละ 15.40 
31 – 40 ปี   จำนวน 16   คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 
41 – 50 ปี   จำนวน 12   คน คิดเป็นร้อยละ 30.80 
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51 ปี ขึ้นไป   จำนวน    5   คน คิดเป็นร้อยละ 12.80 

 ระดับการศึกษา    
ต่ำกว่าปริญญาตรี        จำนวน   1   คน คิดเป็นร้อยละ   2.60 
ปริญญาตรี              จำนวน 21   คน คิดเป็นร้อยละ 53.80 
ปริญญาโท              จำนวน 17   คน คิดเป็นร้อยละ 43.60 

 ปฏิบัติงานอยู่ในระดับ    
ชำนาญการพิเศษ          จำนวน    3   คน คิดเป็นร้อยละ   7.70 
อาวุโส   จำนวน    4   คน คิดเป็นร้อยละ 10.30 
ชำนาญการ             จำนวน  14   คน คิดเป็นร้อยละ 35.90 
ชำนาญงาน   จำนวน   3   คน คิดเป็นร้อยละ   7.70 
ปฏิบัติการ             จำนวน 10   คน คิดเป็นร้อยละ 25.60 
ปฏิบัติงาน             จำนวน   5   คน คิดเป็นร้อยละ 12.80 

 อายุราชการ    
น้อยกว่า 10 ปี         จำนวน 21  คน  คิดเป็นร้อยละ 53.80 
10 – 15 ปี        จำนวน 14  คน  คิดเป็นร้อยละ 35.90 
มากกว่า 20 ปี        จำนวน 10  คน  คิดเป็นร้อยละ 10.30 

 หน่วยงานสังกัด 
ส่วนกลาง         จำนวน   1  คน  คิดเป็นร้อยละ   2.60 
ส่วนภูมิภาค        จำนวน 38  คน  คิดเป็นร้อยละ 97.40 

   

จากข้อมูลข้างต้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการนำเสนออย่างมี
ประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 41 คน ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 39 คน 
เป็นเพศชาย  14 คน คิดเป็นร้อยละ 35.90 เพศหญิง 25 คน คิดเป็นร้อยละ 64.10 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.00 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นรอ้ยละ 
53.80 เป็นข้าราชการระดับชำนาญการ คิดเป็นร้อยละ 35.90 มีอายุราชการน้อยกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 
53.80 และส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงานส่วนภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 97.40  

ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากการฝึกอบรมคร้ังน้ี 
1. เกิดเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยการนำเทคนิค ความรู้ ที่ได้รับ นำไปใช้ปฏิบัติงาน 
2. ในการเรียนรู้ที่จะมีความสุข และสนุกสนาน 
3. ได้เรียนรู้วิธีการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ และประสบการณ์จากวิทยากรในการทำงาน 
4. ได้เรียนรู้เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจให้คนสนใจฟัง 
5. เรียนรู้ทักษาในการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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6. เสริมสร้างทักษะการเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพ 
7. ได้รับความรู้และเทคนิคในการนำเสนอ และการเป็นพิธีกร ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทำงาน

ได้ 
8. ได้เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอที่ดี เพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ และเทคนิคการจัดทำสื่อ

นำเสนอที่ดี 
9. ได้แนวทางในการทำงานในพื้นที่ในการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาที่ดินรวมถึงการนำเสนอ

ผลงานเพ่ือรายงานให้กับผู้บังคับบัญชา 

ส่วนที่ 2  ความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ก่อน-หลัง การอบรม และระดับความคิดเห็นต่อประโยชน์ 
ที่นำไปใช้เพื่อการปฏิบัติงาน  
 

หัวข้อการอบรม 
ระดับความรูผู้เ้ข้ารับการฝึกอบรม 

ระดับประโยชน ์
ที่นำไปใช้ 

ก่อน หลัง  
ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

7. หลักการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ/ การ
วิเคราะห์ผู้ฟังและการวางแผนการนำเสนอ 

2.74 ปานกลาง 4.38 มากที่สุด 4.59 มากที่สุด 

8. การเสริมสร้างบุคลิกภาพ 2.90 ปานกลาง 4.38 มากที่สุด 4.64 มากที่สุด 

9. การจัดทำสื่อที่ดีและการนำสือ่มาใช้ 2.77 ปานกลาง 4.36 มากที่สุด 4.46 มากที่สุด 

10. ฝึกปฏิบัติการวางแผนการนำเสนอ 2.79 ปานกลาง 4.44 มากที่สุด 4.59 มากที่สุด 

11. การเป็นพิธีกร 2.77 ปานกลาง 4.31 มากที่สุด 4.49 มากที่สุด 

12. เทคนิคการพูด / เทคนิคการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้ากรณีต่าง ๆ  2.87 ปานกลาง 4.31 มากที่สุด 4.54 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.80 ปานกลาง 4.36 มากที่สุด 4.55 มากที่สุด 

จากผลการประเมินความรู ้พบว่า ผู ้เข ้าร ับการฝึกอบรมมีความรู ้ก ่อนเข้ารับการอบรมระดับ  
“ปานกลาง”   คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.80 หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.36 และ 
มีความเห็นว่าหัวข้อวิชาของการฝึกอบรมเป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้เพื ่อการปฏิบัติงานได้อยู ่ในระดับ  
“มากที่สุด” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.55 หัวข้อที่ผู้เข้าอบรมเห็นว่านำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดได้แก่ “การเสริมสร้าง
บุคลิกภาพ” คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.64  

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการฝึกอบรม 
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หัวข้อความพงึพอใจ ระดับความพงึพอใจ 

 ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. การจัดลำดับเน้ือหาวิชาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย 4.64 มากที่สุด 

2. เน้ือหาวิชานำไปใช้ประโยชน์ได้ 4.74 มากที่สุด 

3. วิทยากรมีความเหมาะสมกับเน้ือหาวิชา 4.85 มากที่สุด 

4. การจัดสถานที่ มีขนาดเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4.49 มากที่สุด 

5. การจัดโต๊ะเก้าอ้ีมีความเหมาะสมกับหัวขอ้วิชาที่สอนหรือกิจกรรมทีใ่ช้ 4.49 มากที่สุด 

6. บรรยากาศ สภาพแวดล้อม/สิ่งอำนวยความสะดวกเอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู้ 4.46 มากที่สุด 

7. อาหาร/อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสม 4.23 มากที่สุด 

8. สถานที่พักมีความเหมาะสม 4.62 มากที่สุด 

9. การให้บริการและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ผู้จัดการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 4.72 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการบรรยายแบบออนไลน์ 4.51 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.57 มากที่สุด 

จากผลการประเมินพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการฝึกอบรม 
ระดับ “มากที่สุด” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.57 โดยหัวข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุดได้แก่ “วิทยากรมีความเหมาะสม
กับเนื้อหาวิชา” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.85 รองลงมาคือหัวข้อ “เนื้อหาวิชานำไปใช้ประโยชน์ได้” คิดเป็นค่าเฉล่ีย 
4.74 และลำดับ 3 ได้แก่หัวข้อ “การให้บริการและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ผู้จัดการฝึกอบรมมีความ
เหมาะสม” คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.72 ตามลำดับ 

ส่วนที่ 4 ความคิดเหน็ระดับผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์การฝึกอบรม  
 

หัวข้อวัตถุประสงค์การฝึกอบรม 
ระดับผลสัมฤทธิ ์

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. เพื ่อให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะ สามารถ
ประยุกต์ใช้หลักการ เทคนิคการนำเสนอในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ต่างๆ ให้แก่บุคลากรทั้งในและนอกองค์กรได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

4.56 มากที่สุด 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมคีวามรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการนำเสนอด้วย
วาจา เพ่ือถ่ายทอด ความรู้ภารกิจงานเพ่ือการเยี่ยมชม ศกึษาดูงาน การตรวจงาน
ของผู้บริหารระดับ รัฐมนตรี ผู้บริหารกรมฯ และการบรรยายสรุปเพ่ือถวายงาน 

4.51 มากที่สุด 

3.   เพ่ือให้ผู้เข้ารบัการอบรม รูจ้ักประยุกต์การใช้สื่อเพ่ือการนำเสนอ 4.59 มากที่สุด 

4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนำเสนอข้อมูล
และการสร้างบุคลิกภาพที่ดี 

4.49 มากที่สุด 
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หัวข้อวัตถุประสงค์การฝึกอบรม 
ระดับผลสัมฤทธิ ์

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.54 มากที่สุด 

จากผลการประเมินพบว่า  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเห็นว่าการอบรมครั้งนี้มีผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์การฝึกอบรมในภาพรวมระดับ “มากที่สุด” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.54 โดยหัวข้อวัตถุประสงค์การ
ฝึกอบรมที่มีผลสัมฤทธิ์สูงสุดได้แก่ หัวข้อ “เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม รู้จักประยุกต์การใช้สื่อเพื่อการนำเสนอ” 
ค่าเฉลี่ย 4.59 

ส่วนที่ 5 ข้อดีของการฝึกอบรม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็น ดังน้ี 
1. เกิดการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านบุคลิกภาพ และความรู้ที ่ชัดแจ้ง และสามารถนำไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในการทำงานพร้อมทั้งถ่ายทอดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนได้ 
2. ได้รู้จักเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมพูนทักษะในการนำเสนออย่างมืออาชีพ 
3. สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงเทคนิคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
4. สามารวางแผนการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
5. เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดแรงจูงใจ และเพ่ือนร่วมงานใหม่ 
6. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความหลากหลายสายงานทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้

ซึ่งกันและกัน 
 

ส่วนที่ 6 ข้อควรปรับปรุงของการฝึกอบรม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความคิดเห็น ดังน้ี 
1. สถานที่อบรมควรอยู่ในโรงแรมที่จัดใหผู้้เขา้อบรมพัก เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของผู้

เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมาจากต่างจังหวัด 
2. ระยะเวลาการฝึกอบรมน้อยเกินไป 
3. ห้องฝึกอบรมเล็ก  

 
ส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะ  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 

1. สถานที่อบรมและที่พักควรจดัที่เดียวกัน 
2. เพ่ิมระยะเวลาอบรม เป็น 4 – 5 วัน 
3. ควรจัดฝึกอบมให้กับพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง 
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ผลการทดสอบความรูข้องผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตร  “เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นท่ี 1 

ระหว่างวันท่ี 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพือ่การพัฒนาท่ีดิน กรมพฒันาท่ีดิน 

 

 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล 
ผลการทดสอบความรู้(เต็ม 50 คะแนน) 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

กองการเจ้าหน้าที ่     

1. นางสาวอรดี คงสมบูรณ ์ 25 50.00 40 80.00 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1     

2.  นางสาวสายวรุน แสนเมืองมูล 25 50.00 35 70.00 

3.  นางวรรฒณา กรองทอง 15 30.00 45 90.00 

4.  นายเพชรราช มณีนิล 10 20.00 25 50.00 

5.  นางสาวสุปราณี ต้นจาน 20 40.00 40 80.00 

6.  นายภัทราวุธ ศรีโพธ์ิ 10 20.00 30 60.00 

7.  นางาสวพิมลพรรณ ไทยนันทน์ 10 20.00 40 80.00 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2     

8.  นางสาวนิโลบล   สุจสินธ์ุ 25 50.00 40 80.00 

9.  นางสาวอุบลรัตน์ บัวเผื่อน 5 10.00 40 80.00 

10.  นางสาวสมิหรา มงคล 25 50.00 40 80.00 

11.  นางสาวมะลิ มนทบ 15 30.00 45 90.00 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3     

12.  นางสาวเบญจวรรณ นานรัมย์ 15 30.00 40 80.00 

13.  นางอัญชุลี อัฐทอง 25 50.00 40 80.00 
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ลำดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล 
ผลการทดสอบความรู้(เต็ม 50 คะแนน) 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4     

14.  นายขจรยศ สมสาย 20 40.00 40 80.00 

15.  นายพงษ์ศักด์ิ สีวันคำ 25 50.00 40 80.00 

16.  ว่าที่ร.ต.ศิริศักด์ิ จำลองสอง 5 10.00 40 80.00 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5     

17.  นางนิตยา พากุล 25 50.00 30 60.00 

18.  นางสาวอัญชุลี ชินสุข 10 20.00 40 80.00 

19.  นายสุขสันต์ นิลผาย 20 40.00 35 70.00 

20.  นายพัฒน์กมล ไชทรัพย์ธนากุล 25 50.00 45 90.00 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6     

21.  นางสาววันรัก ฤทธิเกษร 20 40.00 45 90.00 

22.  นางวิภาดา หล่อวงค์ 15 30.00 45 90.00 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7     

23.  นางสาวทัศพร เขี่อนเพชร 10 20.00 45 90.00 

24.  นางสาวธัญลักษณ์ ดีปินตา 20 40.00 35 70.00 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8     

25.  นายสราวุธ ธีวีระปัญญา 15 30.00 35 70.00 

26.  นายพศิน ฝ้ายเทศ 10 20.00 40 80.00 

27.  นางสาวจารุทรรศน์ งามเนตร์ 5 10.00 45 90.00 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9     

28.  นางพัชรีภรณ์ ดีมุกดา 10 20.00 35 70.00 
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  จากตารางผลการทดสอบความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ก่อน – หลังการฝึกอบรม พบว่า 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจก่อนการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 33.90 ภายหลังการฝึกอบรม
ปรากฎว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีระดับความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ 77.07 โดยภาพรวมของ
การพัฒนาความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมพบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 43.17 
 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล 
ผลการทดสอบความรู้(เต็ม 50 คะแนน) 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

29.  นางสาวชุลีพร วัฒนจินดารัตน์ 30 60.00 40 80.00 

30.  นายทศพล แก้วลือ 0 0.00 45 90.00 

31.  นางสาวเกตน์นิภา คำสอน 10 20.00 40 80.00 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10     

32.  นางสาวดามร หนูรักษ ์ 10 20.00 25 50.00 

33.  นางสาววาริน โพธิ 15 30.00 35 70.00 

34.  นางสาวกาญจนา ชาวบุรี 10 20.00 35 70.00 

35.  นายชาญณรงค์ ศศิธร 30 60.00 40 80.00 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11     

36.  นายสนธยา หวานขัน 25 50.00 30 60.00 

37.  นายสุรเชนทร์ แพเพชรทอง 10 20.00 35 70.00 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12     

38.  นายอาทิตย์ ภูมิหึงษ์ 30 60.00 40 80.00 

39.  นายภัทรชนน ธรรมเจริญ 20 40.00 30 60.00 

40.  นายศิพัฒน์ ธารประสิทธ์ิ 40 80.00 45 90.00 

41.  นางสาวพนัชกร สุขรัตน์ 5 10.00 45 90.00 

ร้อยละความรูก่้อน – หลังการฝึกอบรม 16.95 33.90 38.45 77.07 

ร้อยละของการพัฒนาความรู้ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 43.17 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

 

สรุปผลการประเมินวิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร  “เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นท่ี 1 

ระหว่างวันท่ี 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพือ่การพัฒนาท่ีดิน กรมพฒันาท่ีดิน 
 

 

คำชี้แจง : การประเมินผลวิทยากรรายบุคคลครั้งนี้ใช้แบบสอบถามที่เป็นคำถามแบบเลือกตอบ เติมคำ และ
การให้ข้อเสนอแนะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการประเมินวิทยากรฝึกอบรมเสนอกรมฯ ตามระเบียบการ
ฝึกอบรม พร้อมทั้งนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในการพัฒนาทางด้านวิทยากรฝึกอบรมให้มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครั้งต่อไป 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล:  คำถามท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ให้ค่าน้ำหนักและกำหนดเกณฑ์
การแปรผลค่าเฉลี่ยตามวิธีของเบสท์ (Best,J.W.,๑๙๘๑,pp.๑๗๙ – ๑๘๗) โดยแบ่งเกณฑ์ตามระดับคะแนน ๕ 
ระดับ ดังน้ี 

 
ค่าระดับ                 ค่านำ้หนัก            ค่าคะแนนเฉลี่ย 
มากที่สุด   = 5    4.21 – 5.00 
มาก   = 4    3.41 – 4.20 
ปานกลาง   = 3    2.61 – 3.40 
น้อย        = 2    1.81 – 2.60  
น้อยที่สุด   = 1    1.00 – 1.80 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ส่วนที่ 1  ตารางแสดงระดบัความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมต่อสมรรถนะของวิทยากร  

จากตารางผลการประเมินวิทยากรพบว่า ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
สมรรถนะของวิทยากรในภาพรวมระดับ “มากที่สุด” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.86 โดยสมรรถนะของวิทยากรที่รับ
ความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ หัวข้อ “การสร้างบรรยากาศในการถ่ายทอดความรู้” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.95
รองลงมาคือหัวข้อ “ความชัดเจนในการถ่ายทอดความรู้ ทำให้เข้าใจง่าย” “วิทยากรมีความเอาใจใส่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม” และ “บุคลิกภาพที่เหมาะสม” คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.92 ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อประเมินสมรรถนะวิทยากร 
อ.จุลชัย  จุลเจือ ค่าเฉลี่ยรวม 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ 4.90 มากที่สุด 4.90 มากที่สุด 

2. ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน 4.87 มากที่สุด 4.87 มากที่สุด 

3. ความชัดเจนในการถ่ายทอดความรู้ ทำให้เข้าใจง่าย 4.92 มากที่สุด 4.92 มากที่สุด 

4. การสร้างบรรยากาศในการถ่ายทอดความรู้ 4.95 มากที่สุด 4.95 มากที่สุด 

5. การยกตัวยกย่างประกอบหรือสาธิตประกอบการบรรยาย 4.82 มากที่สุด 4.82 มากที่สุด 

6. การสอนที่เป็นลำดับขั้น 4.79 มากที่สุด 4.79 มากที่สุด 

7. การสรุปและเน้นในเน้ือหาและประเด็นที่มีความสำคัญ 4.82 มากที่สุด 4.82 มากที่สุด 

8. การตอบข้อซักถาม แก่ผู้เขา้รับการฝึกอบรมได้อย่าง
ชัดเจนเข้าใจง่าย 

4.87 มากที่สุด 4.87 มากที่สุด 

9. วิทยากรมีความเอาใจใส่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4.92 มากที่สุด 4.92 มากที่สุด 
10. บุคลิกภาพที่เหมาะสม 4.92 มากที่สุด 4.92 มากที่สุด 
11. คุณภาพของเอกสารประกอบการบรรยายครบถ้วน 

ชัดเจน 
4.69 มากที่สุด 4.69 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อวิทยากรรวม 4.86 มากที่สุด 4.86 มากที่สุด 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิาร 
หลักสูตร  “เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นท่ี 1 

ระหว่างวันท่ี 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพือ่การพัฒนาท่ีดิน กรมพฒันาท่ีดิน 

 

 

ลำดบัท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

กองการเจ้าหน้าที ่

1.  นางสาวอรดี คงสมบูรณ ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 

2.  นางสาวสายวรุน แสนเมืองมูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

3.  นางวรรฒณา กรองทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

4.  นายเพชรราช มณีนิล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

5.  นางสาวสุปราณี ต้นจาน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

6.  นายภัทราวุธ ศรีโพธ์ิ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

7.  นางาสวพิมลพรรณ ไทยนันทน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 

8.  นางสาวนิโลบล   สุจสินธ์ุ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

9.  นางสาวอุบลรัตน์ บัวเผื่อน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

10.  นางสาวสมิหรา มงคล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

11.  นางสาวมะลิ มนทบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 

12.  นางสาวเบญจวรรณ นานรัมย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

13.  นางอัญชุลี อัฐทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 

14.  นายขจรยศ สมสาย เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส 

15.  นายพงษ์ศักด์ิ สีวันคำ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ลำดบัท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

16.  ว่าที่ร.ต.ศิริศักด์ิ จำลองสอง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 

17.  นางนิตยา พากุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

18.  นางสาวอัญชุลี ชินสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

19.  นายสุขสันต์ นิลผาย เจ้าพนักางนการเกษตรชำนาญงาน 

20.  นายพัฒน์กมล ไชทรัพย์ธนากุล เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

21.  นางสาววันรัก ฤทธิเกษร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

22.  นางวิภาดา หล่อวงค์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 

23.  นางสาวทัศพร เขี่อนเพชร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

24.  นางสาวธัญลักษณ์ ดีปินตา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 

25.  นายสราวุธ ธีวีระปัญญา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

26.  นายพศิน ฝ้ายเทศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

27.  นางสาวจารุทรรศน์ งามเนตร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 

28.  นางพัชรีภรณ์ ดีมุกดา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

29.  นางสาวชุลีพร วัฒนจินดารัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

30.  นายทศพล แก้วลือ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

31.  นางสาวเกตน์นิภา คำสอน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 

32.  นางสาวดามร หนูรักษ ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

33.  นางสาววาริน โพธิ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ลำดบัท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

34.  นางสาวกาญจนา ชาวบุรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

35.  นายชาญณรงค์ ศศิธร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 

36.  นายสนธยา หวานขัน เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส 

37.  นายสุรเชนทร์ แพเพชรทอง นักวิชาการเกษตรอาวุโส 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 

38.  นายอาทิตย์ ภูมิหึงษ์ เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส 

39.  นายภัทรชนน ธรรมเจริญ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน 

40.  นายศิพัฒน์ ธารประสิทธ์ิ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

41.  นางสาวพนัชกร สุขรัตน์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

สรุปผลการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร  “เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นท่ี 2 

ระหว่างวันท่ี 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพือ่การพัฒนาท่ีดิน กรมพฒันาท่ีดิน 

 

 

คำชี้แจง : การประเมินผลโครงการฝึกอบรม แบบสอบถามที่เป็นคำถาม แบบเลือกตอบ แบบเติมคำ และการ
ให้ข้อเสนอแนะซึ่งมีการสอบถามจำนวน 7 ส่วนและโปรดให้ข้อมูลครบถ้วนเพื่อประโยชน์การพัฒนาและ
ปรับปรุงการอบรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล :  คำถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ให้ค่าน้ำหนักและกำหนดเกณฑ์ 
การแปรผลค่าเฉลี่ยตามวิธีของเบสท์ (Best, J.W., 1981, pp.179-187) โดยแบ่งเกณฑ์ตามระดับคะแนน           
5 ระดับ ดังน้ี 
  ค่าระดับ               ค่าน้ำหนัก   ค่าคะแนนเฉล่ีย 

มากที่สุด       = 5      4.21 - 5.00 
มาก           = 4      3.41 - 4.20 
ปานกลาง       = 3      2.61 - 3.40 
น้อย       = 2      1.81 - 2.60 
น้อยที่สุด       = 1      1.00 - 1.80 

 

     ส่วนที่ 1  ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่  
12 – 13 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน  มีผู้เข้า
รับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 41 คน และมีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 41 คน คิดเป็น 100 % สรุปได้ ดังน้ี 
 เพศ 

ชาย     จำนวน 15   คน คิดเป็นร้อยละ 36.59 
หญิง     จำนวน 26   คน คิดเป็นร้อยละ 63.41 

 อายุ 
21 – 30 ปี   จำนวน   3   คน คิดเป็นร้อยละ   7.32 
31 – 40 ปี   จำนวน 25   คน คิดเป็นร้อยละ 60.98 
41 – 50 ปี   จำนวน 12   คน คิดเป็นร้อยละ 29.27 
51 ปี ขึ้นไป   จำนวน    1   คน คิดเป็นร้อยละ   2.44 
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 ระดับการศึกษา    
ต่ำกว่าปริญญาตรี        จำนวน   2   คน คิดเป็นร้อยละ   4.44 
ปริญญาตรี              จำนวน 15   คน คิดเป็นร้อยละ 36.59 
ปริญญาโท              จำนวน 23   คน คิดเป็นร้อยละ 56.10 
ปริญญาเอก             จำนวน   1   คน คิดเป็นร้อยละ   2.44 

 ปฏิบัติงานอยู่ในระดับ    
ชำนาญการพิเศษ          จำนวน    7   คน คิดเป็นร้อยละ 17.07 
อาวุโส   จำนวน    1   คน คิดเป็นร้อยละ   2.44 
ชำนาญการ             จำนวน  13   คน คิดเป็นร้อยละ 31.71 
ชำนาญงาน   จำนวน   3   คน คิดเป็นร้อยละ   7.32 
ปฏิบัติการ             จำนวน 12   คน คิดเป็นร้อยละ 29.27 
ปฏิบัติงาน             จำนวน   5   คน คิดเป็นร้อยละ 12.20 

 อายุราชการ    
น้อยกว่า 10 ปี         จำนวน 23  คน  คิดเป็นร้อยละ 56.10 
10 – 15 ปี        จำนวน 13  คน  คิดเป็นร้อยละ 31.71 
16 – 20 ปี        จำนวน 14  คน  คิดเป็นร้อยละ   9.76 
มากกว่า 20 ปี        จำนวน   1  คน  คิดเป็นร้อยละ   4.44 

 หน่วยงานสังกัด 
ส่วนกลาง         จำนวน 16  คน  คิดเป็นร้อยละ 39.02 
ส่วนภูมิภาค        จำนวน 25  คน  คิดเป็นร้อยละ 60.98 

   

จากข้อมูลข้างต้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการนำเสนออย่างมี
ประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 41 คน ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 41 คน 
เป็นเพศชาย  15 คน คิดเป็นร้อยละ 36.59 เพศหญิง 26 คน คิดเป็นร้อยละ 63.41 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.98 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 
56.10 เป็นข้าราชการระดับชำนาญการ คิดเป็นร้อยละ 31.71  ส่วนใหญ่มีอายุราชการน้อยกว่า 10 ปี คิด
เป็นร้อยละ 56.10 และส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงานส่วนภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 60.98  

ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากการฝึกอบรมคร้ังน้ี 
1. จะได้รับความรู้ และเทคนิคต่างๆ เพ่ิมขีดความสามารถในการทำงาน 
2. มีเทคนิคการนำเสนอไปใช้ในการนำเสนองานที่มีประสิทธิภาพ 
3. ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดี มีความมั่นใจมากขึ้น 
4. มีความสามารถในการนำเสนอผลงานดีขึ้น 
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5. พัฒนาเทคนิคด้านการเป็นวิทยากรและสามารถนำไปปรับใช้ในการทำหน้าที่เป็นวิทยากรได้
จริง 

6. สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการนำเสนองานต่างๆ 
7. ได้เรียนรู้หลักการของการเป็นพิธีกร  และการน้ำเสนอต่อสาธารณะ 
8. พัฒนาความสามารถในการเป็นMC การ Present งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที่ 2  ความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ก่อน-หลัง การอบรม และระดับความคิดเห็นต่อประโยชน์ 
ที่นำไปใช้เพื่อการปฏิบัติงาน  
 

หัวข้อการอบรม 
ระดับความรูผู้เ้ข้ารับการฝึกอบรม 

ระดับประโยชน ์
ที่นำไปใช้ 

ก่อน หลัง  
ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. หลักการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ/ การวิเคราะห์
ผู้ฟังและการวางแผนการนำเสนอ 

3.21 ปานกลาง 4.26 มากที่สุด 4.57 มากที่สุด 

2.  การเสริมสร้างบุคลิกภาพ 3.33 ปานกลาง 4.29 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 
3.   การจัดทำสื่อที่ดีและการนำสื่อมาใช้ 3.21 ปานกลาง 4.45 มากที่สุด 4.52 มากที่สุด 
4. ฝึกปฏิบัติการวางแผนการนำเสนอ 3.24 ปานกลาง 4.33 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 

5. การเป็นพิธีกร 3.19 ปานกลาง 4.31 มากที่สุด 4.48 มากที่สุด 
6. เทคนิคการพูด / เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

กรณีต่าง ๆ  3.17 ปานกลาง 4.36 มากที่สุด 4.52 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.22 ปานกลาง 4.33 มากที่สุด 4.54 มากที่สุด 

จากผลการประเมินความรู ้พบว่า ผู ้เข ้าร ับการฝึกอบรมมีความรู ้ก ่อนเข้ารับการอบรมระดับ  
“ปานกลาง”  คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.22 หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.33 และ 
มีความเห็นว่าหัวข้อวิชาของการฝึกอบรมเป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้เพื ่อการปฏิบัติงานได้อยู ่ในระดับ  
“มากที่สุด” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.54 หัวข้อที่ผู้เข้าอบรมเห็นว่านำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดได้แก่ “การเสริมสร้าง
บุคลิกภาพ” และหัวข้อ “ฝึกปฏิบัติการวางแผนการนำเสนอ” คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.60  
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการฝึกอบรม 
 

หัวข้อความพงึพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. การจัดลำดับเน้ือหาวิชาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย 4.55 มากที่สุด 

2. เน้ือหาวิชานำไปใช้ประโยชน์ได้ 4.76 มากที่สุด 

3. วิทยากรมีความเหมาะสมกับเน้ือหาวิชา 4.76 มากที่สุด 

4. การจัดสถานที่ มีขนาดเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4.67 มากที่สุด 

5. การจัดโต๊ะเก้าอ้ีมีความเหมาะสมกับหัวขอ้วิชาที่สอนหรือกิจกรรมทีใ่ช้ 4.67 มากที่สุด 

6. บรรยากาศ สภาพแวดล้อม/สิ่งอำนวยความสะดวกเอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู้ 4.62 มากที่สุด 

7. อาหาร/อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสม 4.36 มากที่สุด 

8. สถานที่พักมีความเหมาะสม 4.57 มากที่สุด 

9. การให้บริการและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ผู้จัดการฝึกอบรม           
มีความเหมาะสม 

4.57 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการบรรยายแบบออนไลน์ 4.60 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.61 มากที่สุด 

จากผลการประเมินพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการฝึกอบรม 
ระดับ “มากที่สุด” คิดเป็นค่าเฉลี ่ย 4.61 โดยหัวข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุดได้แก่ “เนื้อหาวิชานำไปใช้
ประโยชน์ได้” และหัวข้อ“วิทยากรมีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.76 รองลงมาคือหัวข้อ 
“การจัดสถานที่มีขนาดเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม” และหัวข้อ “การจัดโต๊ะเก้าอี ้มีความ
เหมาะสมกับหัวข้อวิชาที่สอนหรือกิจกรรมที่ใช้” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.67 และลำดับ 3 ได้แก่หัวข้อ “บรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม/สิ่งอำนวยความสะดวกเอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู้” คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.62 ตามลำดับ 

ส่วนที่ 4 ความคิดเหน็ระดับผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์การฝึกอบรม  
 

หัวข้อวัตถุประสงค์การฝึกอบรม 
ระดับผลสัมฤทธิ ์

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. เพื ่อให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะ สามารถ
ประยุกต์ใช้หลักการ เทคนิคการนำเสนอในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ต่างๆ ให้แก่บุคลากรทั้งในและนอกองค์กรได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

4.64 มากที่สุด 



- 94 - 
 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

หัวข้อวัตถุประสงค์การฝึกอบรม 
ระดับผลสัมฤทธิ ์

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการนำเสนอด้วย
วาจา เพ่ือถ่ายทอด ความรู้ภารกิจงานเพ่ือการเยี่ยมชม ศกึษาดูงาน การตรวจงาน
ของผู้บริหารระดับ รัฐมนตรี ผู้บริหารกรมฯ และการบรรยายสรุปเพ่ือถวายงาน 

4.57 มากที่สุด 

3.   เพ่ือให้ผู้เข้ารบัการอบรม รูจ้ักประยุกต์การใช้สื่อเพ่ือการนำเสนอ 4.57 มากที่สุด 

4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนำเสนอข้อมูล
และการสร้างบุคลิกภาพที่ดี 

4.64 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.60 มากที่สุด 

 จากผลการประเมินพบว่า  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเห็นว่าการอบรมคร้ังน้ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ตามวัตถุประสงค์การฝึกอบรมในภาพรวมระดับ “มากที่สดุ” คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.60 โดยหัวข้อวัตถุประสงค์
การฝึกอบรมทีม่ีผลสัมฤทธ์ิสูงสุดได้แก่ หัวขอ้ “เพ่ือให้ผู้เขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะ สามารถประยุกต์ใช้หลักการ เทคนิคการนำเสนอในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ให้แก่บุคลากรทั้งในและนอกองค์กรได้อย่างถูกต้อง และมปีระสิทธิภาพ” และหัวข้อ “เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนำเสนอข้อมูลและการสร้างบุคลิกภาพที่ดี” ค่าเฉล่ีย 4.64 

ส่วนที่ 5 ข้อดีของการฝึกอบรม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็น ดังน้ี 
1. ได้รับความรู้และเทคนิคในการเป็นวิทยากร พิธีกร ในโอกาสต่าง ๆ สามารถนำไปปรับใช้ในการ

นำเสนองานวิจัย เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ  
2. เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง สำหรับการใช้เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ สามารถนำไปใช้

ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. เกิดการพัฒนาตนเองและสร้างความมั่นใจในการนำเสนองานให้กับผู้เข้ารับการอบรม 
4. เกิดการเรียนรู้โดยฝึกปฏิบัติจริงตามสถานการณ์ที่ได้รับโจทย์ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเนื่องจากเป็น

เหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นจริง ทำให้รู้จักวิธีการแก้ไขสถานการณ์เบ้ืองต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ส่วนที่ 6 ข้อควรปรับปรุงของการฝึกอบรม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความคิดเห็น ดังน้ี 
1. ที่พักและที่อบรมอยู่ห่างกัน ค่อนข้างลำบากสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มาจากต่างจังหวัดใน

การเดินทาง 
2. การทำงานกลุ่มต้องใช้เวลาในการเตรียมนำเสนอหลังเลิกอบรม ส่วนกลางที่ไม่ได้พักโรงแรม 

จะไม่มีเวลาเตรียมนำเสนอ เน่ืองจาก ต้องใช้เวลาในการเดินทางไปกลับที่พักนานพอควรเน่ืองจากการจราจร
ติดขัด 

3. เน้ือหามีหัวข้อความน่าสนใจหลายหัวข้อ  แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องเวลาทำให้ถูกบีบไว้ในวันแรก  
อยากให้เพ่ิมวันเพ่ือให้สามารถลงรายละเอียดเน้ือหาได้มากขึ้น 

4. ควรจัดในโรงแรม เน่ืองจากมีกิจกรรมร่วมกัน ทำให้ไมส่ามารถร่วมกันทำกิจกรรมได้ 
 

ส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะ  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

1. ขยายเวลาในการฝึกอบรม เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมฝกึอบรมมีเวลาเตรียมงานเพ่ือนำเสนอ 
2. เพ่ิมเวลาในการฝึกปฏิบัติการนำเสนอของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคน 
3. อยากให้มีการอบรมท่ีดีๆในลกัษณะแบบนี้อีกเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
4. ควรจัดทุกปี และเพ่ิมการฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น เพ่ิมระยะเวลาในการฝึกอบรม 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

ผลการทดสอบความรูข้องผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตร  “เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นท่ี 2 

ระหว่างวันท่ี 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพือ่การพัฒนาท่ีดิน กรมพฒันาท่ีดิน 

 

 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล 

ผลการทดสอบความรู ้
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร     

1.  นางสาวเบญจพร บุรมย์ชัย 5 10.00 35 70.00 

กลุ่มตรวจสอบภายใน     

2.  นางสาวศิวภรณ์ ทวีแสง 15 30.00 35 70.00 

กองการเจ้าหน้าที ่     

3.  นายพีรพัฒน์ พจน์สมพงษ์ 15 30.00 45 90.00 

4.  นายพลาธิป สุขวิบูลย์ 20 40.00 35 70.00 

กองคลัง     

5.  นางสาวสุภาวดี สุวรรณรัตน์ 10 20.00 45 90.00 

กองแผนงาน     

6.  นางสาวรุ้งตะวัน โพธ์ิสุข 15 30.00 45 90.00 

กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน     

7.  นางสาวประภา ธารเนตร 25 50.00 40 80.00 

กองสำรวจดินและวิจัยทรพัยากรดิน     

8.  นางมนสิกานต์ ทัศวิล 25 50.00 45 90.00 

กองนโยบายและแผนการใชท้ี่ดิน     
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล 

ผลการทดสอบความรู ้
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

9.  นางณฐมน ผ่องแผ้ว 5 10.00 40 80.00 

กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน     

10.  นางสาวกานต์มณ ี จันทร์ขาว 15 30.00 45 90.00 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     

11.  นางอติรัตน์ วงศ์ดานี 15 30.00 40 80.00 

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาท่ีดินเฉพาะกิจ     

12.  นายพิชิต ราชแบน 25 50.00 40 80.00 

สำนักงานเลขานุการกรม     

13.  นายกฤษชภณ วัฒนานุกิจ 10 20.00 35 70.00 

สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที ่     

14.  นางสาวปวีณา เปรมเจริญ 25 50.00 35 70.00 

สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพฒันาท่ีดิน     

15.  นางกมรินทร์ น่ิมนวลรัตน์ 15 30.00 40 80.00 

สำนักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน     

16.  นายภูวไนย กิตติสุวรรณกุล 20 40.00 35 70.00 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1     

17.  นางสาวภทรชนก ปัทมะนาวิน 10 20.00 35 70.00 

18.  นางสาวบุษณี วงศ์สมุทร 15 30.00 40 80.00 

19.  นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี 15 30.00 40 80.00 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2     
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล 

ผลการทดสอบความรู ้
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

20.  นายณัฐพล ทองสามส ี 15 30.00 25 50.00 

21.  นางสาวปาริชาติ ไผผักแว่น 15 30.00 40 80.00 

22.  นายบุญชัย เลาว้าง 15 30.00 40 80.00 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3     

23.  นางสาวชนกนาถ น้อยคำภา 20 40.00 35 70.00 

24.  นายปิยะพงษ์ วงเวียน 30 60.00 25 50.00 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4     

25.  นายไชยยันต์ โคตุเคน 25 50.00 45 90.00 

26.  นายสัมฤทธ์ิ ไกรยนุช 0 0.00 35 70.00 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5     

27.  นายสมาน ก้อนศรีษะ 10 20.00 40 80.00 

28.  นางสาวปิยวรรณ เขิมขันธ์ 10 20.00 45 90.00 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6     

29.  นายชรินทร ศิริแก้ว 20 40.00 40 80.00 

30.  นางสาวปัทมาพรรณ อุดปวง 5 10.00 40 80.00 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7     

31.  นายนิลภัทร คงพ่วง 25 50.00 35 70.00 

32.  นางสาวนาราลักษณ์ ทานะ 15 30.00 35 70.00 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8     

33.  นางสาววาสนา พรมนิล 10 20.00 35 70.00 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล 

ผลการทดสอบความรู ้
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

34.  นางสาวจรรยา สัตตานุสรณ์ 5 10.00 35 70.00 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9     

35.  นายกฤษณะ หอมตลบ 25 50.00 45 90.00 

36.  นางกรรณิการ์ สุยะตุ่น 10 20.00 35 70.00 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10     

37.  นายชัชชัย ถิ่นโพธ์ิทอง 10 20.00 40 80.00 

38.  นางสาวธัญญกานต์ เซ้งเครือ 15 30.00 40 80.00 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11     

39.  นายอุชุกร พรหมมานนท ์ 10 20.00 40 80.00 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12     

40.  นางสาวนิภาพร ชูกิจ 15 30.00 40 80.00 

41.  นางสาวเสาวนีย์ นาแซ 15 30.00 40 80.00 

ร้อยละความรูก่้อน – หลังการฝึกอบรม 15.12 30.24 38.54 77.07 

ร้อยละของการพัฒนาความรู้ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 46.83 

  จากตารางผลการทดสอบความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ก่อน – หลังการฝึกอบรม พบว่า  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจก่อนการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 30.24 ภายหลังการฝึกอบรม
ปรากฎว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีระดับความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ 77.07 โดยภาพรวมของการ
พัฒนาความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมพบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 
46.83 
 
 
 
 
 



- 100 - 
 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

สรุปผลการประเมินวิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร  “เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นท่ี 2 

ระหว่างวันท่ี 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพือ่การพัฒนาท่ีดิน กรมพฒันาท่ีดิน 

 

 

คำชี้แจง : การประเมินผลวิทยากรรายบุคคลครั้งนี้ใช้แบบสอบถามที่เป็นคำถามแบบเลือกตอบ เติมคำ และ
การให้ข้อเสนอแนะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการประเมินวิทยากรฝึกอบรมเสนอกรมฯ ตามระเบียบการ
ฝึกอบรม พร้อมทั้งนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในการพัฒนาทางด้านวิทยากรฝึกอบรมให้มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครั้งต่อไป 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล:  คำถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ให้ค่าน้ำหนักและกำหนดเกณฑ์
การแปรผลค่าเฉลี่ยตามวิธีของเบสท์ (Best,J.W.,๑๙๘๑,pp.๑๗๙ – ๑๘๗) โดยแบ่งเกณฑ์ตามระดับคะแนน ๕ 
ระดับ ดังน้ี 

 
ค่าระดับ                 ค่านำ้หนัก            ค่าคะแนนเฉลี่ย 
มากที่สุด   = 5    4.21 – 5.00 
มาก   = 4    3.41 – 4.20 
ปานกลาง   = 3    2.61 – 3.40 
น้อย        = 2    1.81 – 2.60  
น้อยที่สุด   = 1    1.00 – 1.80 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ส่วนที่ 1  ตารางแสดงระดับความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมต่อสมรรถนะของวิทยากร  

จากตารางผลการประเมินวิทยากรพบว่า ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
สมรรถนะของวิทยากรในภาพรวมระดับ “มากที่สุด” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.84 โดยสมรรถนะของวิทยากรที่รับ
ความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ หัวข้อ “ความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้” และ ความชัดเจนในการถ่ายทอด
ความรู้ ทำให้เข้าใจง่าย” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.88 รองลงมาคือหัวข้อ “ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน” “การ
สร้างบรรยากาศในการถ่ายทอดความรู้” “การตอบข้อซักถาม แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างชัดเจนเข้าใจ
ง่าย”และ “วิทยากรมีความเอาใจใส่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม” (ค่าเฉลี่ย 4.86) ตามลำดับ 
 
 
 
 
 

หัวข้อประเมินสมรรถนะวิทยากร 
อ.จุลชัย  จุลเจือ ค่าเฉลี่ยรวม 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ 4.88 มากที่สุด 4.88 มากที่สุด 

2. ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน 4.86 มากที่สุด 4.86 มากที่สุด 

3. ความชัดเจนในการถ่ายทอดความรู้ ทำให้เข้าใจง่าย 4.88 มากที่สุด 4.88 มากที่สุด 

4. การสร้างบรรยากาศในการถ่ายทอดความรู้ 4.86 มากที่สุด 4.86 มากที่สุด 

5. การยกตัวยกย่างประกอบหรือสาธิตประกอบการบรรยาย 4.83 มากที่สุด 4.83 มากที่สุด 

6. การสอนที่เป็นลำดับขั้น 4.83 มากที่สุด 4.83 มากที่สุด 

7. การสรุปและเน้นในเน้ือหาและประเด็นที่มีความสำคัญ 4.83 มากที่สุด 4.83 มากที่สุด 

8. การตอบข้อซักถาม แก่ผู้เขา้รับการฝึกอบรมได้อย่าง
ชัดเจนเข้าใจง่าย 

4.86 มากที่สุด 4.86 มากที่สุด 

9. วิทยากรมีความเอาใจใส่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4.86 มากที่สุด 4.86 มากที่สุด 
10. บุคลิกภาพที่เหมาะสม 4.83 มากที่สุด 4.83 มากที่สุด 
11. คุณภาพของเอกสารประกอบการบรรยายครบถ้วน 

ชัดเจน 
4.76 มากที่สุด 4.76 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อวิทยากรรวม 4.84 มากที่สุด 4.84 มากที่สุด 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิาร 
หลักสูตร  “เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นท่ี 2 

ระหว่างวันท่ี 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพือ่การพัฒนาท่ีดิน กรมพฒันาท่ีดิน 

 

 

ลำดบัท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

1.  นางสาวเบญจพร บุรมย์ชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

2.  นางสาวศิวภรณ์ ทวีแสง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 

กองการเจ้าหน้าที ่

3.  นายพีรพัฒน์ พจน์สมพงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

4.  นายพลาธิป สุขวิบูลย์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

กองคลัง 

5.  นางสาวสุภาวดี สุวรรณรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

กองแผนงาน 

6.  นางสาวรุ้งตะวัน โพธ์ิสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 

7.  นางสาวประภา ธารเนตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

กองสำรวจดินและวิจัยทรพัยากรดิน 

8.  นางมนสิกานต์ ทัศวิล นักสำรวจดินปฏิบัติการ 

กองนโยบายและแผนการใชท้ี่ดิน 

9.  นางณฐมน ผ่องแผ้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 

10.  นางสาวกานต์มณ ี จันทร์ขาว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ลำดบัท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

11.  นางอติรัตน์ วงศ์ดานี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 

สำนักงานเลขานุการกรม 

12.  นายกฤษชภณ วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ 

สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที ่

13.  นางสาวปวีณา เปรมเจริญ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ 

สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพฒันาท่ีดิน 

14.  นางกมรินทร์ น่ิมนวลรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ 

สำนักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 

15.  นายภูวไนย กิตติสุวรรณกุล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 

16.  นางสาวภทรชนก ปัทมะนาวิน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

17.  นางสาวบุษณี วงศ์สมุทร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

18.  นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 

19.  นายณัฐพล ทองสามส ี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

20.  นางสาวปาริชาติ ไผผักแว่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

21.  นายบุญชัย เลาว้าง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 

22.  นางสาวชนกนาถ น้อยคำภา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

23.  นายปิยะพงษ์ วงเวียน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 

24.  นายไชยยันต์ โคตุเคน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน 

25.  นายสัมฤทธ์ิ ไกรยนุช นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ลำดบัท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 

26.  นายสมาน ก้อนศรีษะ เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส 

27.  นางสาวปิยวรรณ เขิมขันธ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

28.  นายชรินทร ศิริแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

29.  นางสาวปัทมาพรรณ อุดปวง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 

30.  นายนิลภัทร คงพ่วง นักสำรวจดินชำนาญการ 

31.  นางสาวนาราลักษณ์ ทานะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 

32.  นางสาววาสนา พรมนิล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

33.  นางสาวจรรยา สัตตานุสรณ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 

34.  นายพิชิต ราชแบน ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน 

35.  นายกฤษณะ หอมตลบ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน 

36.  นางกรรณิการ์ สุยะตุ่น เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 

37.  นายชัชชัย ถิ่นโพธ์ิทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

38.  นางสาวธัญญกานต์ เซ้งเครือ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 

39.  นายอุชุกร พรหมมานนท ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 

40.  นางสาวนิภาพร ชูกิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

41.  นางสาวเสาวนีย์ นาแซ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาคผนวก  
   โครงการฝกึอบรมหลักสูตร 
“เทคนิคการนำเสนอ 
                    อย่างมีประสิทธิภาพ”  
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
หลักสูตร  “เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ”  

    รุ่นท่ี 1 ระหว่างวันท่ี  5 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 
    รุ่นท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพือ่การพัฒนาท่ีดิน กรมพฒันาท่ีดิน 
 

 
 

วิทยากรโครงการฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์จุลชยั  จุลเจือ และคณะ 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

บรรยากาศโครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ 
หลักสูตร  “เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นท่ี 1 

ระหว่างวันท่ี 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพือ่การพัฒนาท่ีดิน กรมพฒันาท่ีดิน 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

บรรยากาศโครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ 
หลักสูตร  “เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นท่ี 2 

ระหว่างวันท่ี 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพือ่การพัฒนาท่ีดิน กรมพฒันาท่ีดิน 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน 
(จริยธรรม) 

 กิจกกรรมการพัฒนาความรู้ ทักษะ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำและ
พนักงานราชการ (งบดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและให้ความรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรมฯ)  

 จำนวน 2 โครงการ  
 เป้าหมาย 281 ราย  
 งบประมาณประจำปี  221,915 บาท  

(สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) 

 

 
1. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร“การเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

การปฏิบัติงานของกรมพัฒนาท่ีดิน” รุ่นท่ี 4 
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“โครงการฟังธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” 

 

“งาน /  กิจกรรม / โครงการ” 
พัฒนาความรู้ ทักษะ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 

(งบดำเนินงานโครงการเสริมสรา้งและให้ความรู้ด้านคุณธรรมจรยิธรรมฯ) 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 
“การเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ

ปฏิบัติงานของกรมพัฒนาทีด่ิน” รุ่นที่ 4 
ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม  2562 
ณ  แก้วสมุย รีสอร์ท  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1. 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร การเสริมสรา้งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

ของกรมพัฒนาที่ดิน รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 
ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม ๒๕62 
ณ แก้วสมุย รีสอร์ท  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น นับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง
ของประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ส ัมฤทธิ ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัย 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเน่ือง ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยให้ความรู้กับ
ภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะเน้นนโยบายผลักดันให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติ โดยได้
มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำไปสู่การปฏบัิติ 
แต่ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตยังคงมีอยู่ในส่วนราชการต่างๆ จะเห็นได้จากสถิติเรื่องการร้องเรียน การกระทำ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ดังนั้น กลไกสำคัญที่จะช่วยทำให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
วงการลดน้อยลง จึงต้องให้ความสำคัญกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเองและส่วนราชการในรูปแบบต่างๆ เช่น
ร่วมกันปลูกและปลุกจิตสำนึก เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้เท่าทันผู้กระทำผิด มีทักษะ ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

   ดังน้ัน เพ่ือเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนงานเชิงรุก
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันในแนวทางการเสริมสรา้งการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมพัฒนา
ที่ดิน  กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลกัสูตรเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการและพนักงานราชการของ 
กรมพัฒนาที่ดิน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องขอบเขตใช้ดุลยพินิจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 
 2.2 เพื ่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

2.3 เพื ่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาสมรรถนะด้านการยึดมั ่นในความถูกต้องชอบธรรม  
มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
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3.  กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ข้าราชการกรมพัฒนาที่ดินทุกระดับ และพนักงานราชการจากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 และ 12 

จำนวน 100 คน 

4.  กำหนดการฝึกอบรม / สถานท่ีฝึกอบรม 
        ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ แก้วสมุย รีสอร์ท  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

5.  หัวข้อรายวิชาของหลักสูตรการอบรม  
หัวข้อบรรยาย   
5.1 การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 3  ช่ัวโมง 
5.2 การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับ

สินบนของข้าราชการ 
3  ช่ัวโมง 

5.3 WorkShop Anti – Corruption  3  ช่ัวโมง 
5.4 มาตรการป้องกันการทุจริตยุคใหม่ โดยใช้โมเดล  STRONG  
      จิตพอเพียงต้านทุจริต                                                   

3  ช่ัวโมง 

รวมจำนวน  12 ชั่วโมง 

6. วิทยากรการฝึกอบรม 
  พันตำรวจโท สิริพงษ์  ศรีตุลา ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 

7. วิธีการฝึกอบรม 
 การบรรยาย กรณีศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   

8.งบประมาณ   
  งบประมาณการฝึกอบรมจากกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 314,500 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่น 

สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

9. ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 
  9.1 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ 

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม 

  9.2 ผู้เข้ารับการอบรม ได้พัฒนาสมรถนะและขีดความสามารถในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในการปฏิบัติงาน 

  9.3 ผู้เข้ารับการอบรมได้เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 

10. ประเภทโครงการฝึกอบรม 
  ด้านพัฒนาสมรรถนะและทกัษะการปฏิบัติงาน 
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(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

11. ท่ีปรึกษาโครงการฝึกอบรม  
                   นางปวีณา  แสงเดือน   ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

12. ผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรม 
     นางสาวกมลพร  บุญศิร ิ   ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      12.1 นางสาวหน่ึงฤทัย  เอ้ือวิทยา  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
      12.2 นางสาวอรดี  คงสมบูรณ ์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

       12.3 นายสุรเชษฐ์  จิตต์เอ้ือเฟ้ือ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
        12.4 นางสาววาณี  ฉอสวัสด์ิ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
        12.5 นางสาวธิราวรรณ  ปรีดีย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

             12.6 นายสุรพล  เกษร   นิติกร 
 

                   กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน โทรภายใน 1387 
 โทรศัพท์ 0-2579-2656 โทรสาร  0-2941-2142 
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ตารางการฝึกอบรมหลักสูตร 
การเสริมสรา้งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏบิัติงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 

ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม ๒๕62 ณ แก้วสมุย รีสอร์ท  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 

 

เวลา 
วัน 08.00 น. 

08.30 -
08.45 

น. 

08.45 – 
09.00 น. 09.00-12.00 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-16.00 น. 
19.00-

20.00 น. 

วัน
พฤหัสบดีที่ 
12 ธ.ค. 

62 

ลงทะเบียน พิธีเปิด Pre – Test 
(ทำ

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน) 

การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์สว่นรวม 

พันตำรวจโทสิริพงษ์  ศรีตุลา 
ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ 2 และผู้ช่วยวิทยากร 

การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการรับสินบน
ของข้าราชการ 

พันตำรวจโทสิริพงษ์  ศรีตุลา 
ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครฐั 2 และผู้ช่วย

วิทยากร 

กิจกรรมกลุม่ 

เวลา 
วัน 

09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 
 

วันศุกร์ที ่ 
13 ธ.ค. 

62 

WorkShop Anti – Corruption 
 

พันตำรวจโทสิริพงษ์  ศรีตุลา 
ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครฐั 2 และผู้ช่วยวิทยากร 

 

มาตรการป้องกันการทุจริตยุคใหม ่
โดยใช้โมเดล STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 

พันตำรวจโทสิริพงษ์  ศรีตุลา 
ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครฐั 2 และผู้ช่วยวิทยากร 

Post – Test (ทำแบบทดสอบหลังเรียน) 

หมายเหตุ :  เวลา 10.30 – 10.45 น. และ เวลา 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างฯ 
                เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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ผลการประเมินโครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร การเสริมสรา้งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

ของกรมพัฒนาที่ดิน รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 
ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม ๒๕62 
ณ แก้วสมุย รีสอร์ท  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 

 
คำชี้แจง : การประเมินผลโครงการฝึกอบรม แบบสอบถามที่เป็นคำถาม แบบเลือกตอบ แบบเติมคำ และการให้
ข้อเสนอแนะซึ่งมีการสอบถามจำนวน 7 ส่วนและโปรดให้ข้อมูลครบถ้วนเพื่อประโยชน์การพัฒนาและปรับปรุงการ
อบรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล :  คำถามที ่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ให้ค่าน้ำหนักและกำหนดเกณฑ์ 
การแปรผลค่าเฉลี ่ยตามวิธ ีของเบสท์ (Best, J.W., 1981, pp.179-187) โดยแบ่งเกณฑ์ตามระดับคะแนน 
5 ระดับ ดังน้ี 
    ค่าระดับ            ค่าน้ำหนัก          ค่าคะแนนเฉลี่ย 

มากที่สุด      = 5    4.21 - 5.00 
มาก          = 4    3.41 - 4.20 
ปานกลาง      = 3    2.61 - 3.40 
น้อย      = 2    1.81 - 2.60 
น้อยที่สุด      = 1    1.00 - 1.80 

 

ส่วนที ่ 1  ข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม  จำนวน 90 คน คิดเป็น 89% ของจำนวน 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 101 คน 
 เพศ 

ชาย    จำนวน 42   คน  คิดเป็นร้อยละ 56.7 
หญิง    จำนวน 48   คน  คิดเป็นร้อยละ 53.3 

 อายุ 
21 - 30 ปี   จำนวน   8   คน  คิดเป็นร้อยละ   8.9 
31 - 40 ปี   จำนวน 34   คน  คิดเป็นร้อยละ 37.8 
41 - 50 ปี   จำนวน 30   คน  คิดเป็นร้อยละ 33.3 
51 - 60 ปี   จำนวน 18   คน  คิดเป็นร้อยละ 20.0 

 ระดับการศึกษา    
ต่ำกว่าปริญญาตรี  จำนวน   4   คน  คิดเป็นร้อยละ   4.4 
ปริญญาตรี             จำนวน 60   คน   คิดเป็นร้อยละ 66.7 
ปริญญาโท             จำนวน 25   คน   คิดเป็นร้อยละ 27.8 
ปริญญาเอก  จำนวน    1   คน  คิดเป็นร้อยละ   1.1 

ระดับตำแหน่ง 
ชำนาญการพิเศษ จำนวน 16  คน   คิดเป็นร้อยละ 17.8 
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ชำนาญการ  จำนวน 13  คน   คิดเป็นร้อยละ 14.4 
ปฏิบัติการ  จำนวน 13  คน   คิดเป็นร้อยละ 14.4 
อาวุโส  จำนวน   5  คน   คิดเป็นร้อยละ   5.6 
ชำนาญงาน  จำนวน 14  คน   คิดเป็นร้อยละ 15.6 
ปฏิบัติงาน  จำนวน 10  คน   คิดเป็นร้อยละ 11.1 
อ่ืนๆ  จำนวน 19  คน   คิดเป็นร้อยละ 21.1 

จากข้อมูลข้างต้น ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.3 ช่วงอายุส ่วนใหญ่           
อยู่ที่ 31-40 ปี ร้อยละ 37.8 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรี ร้อยละ 66.7 และผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งอ่ืนๆ ร้อยละ 20.0 

ส่วนท่ี 2  ความรู้ของผู้เข้ารบัการฝึกอบรมฯ ก่อน-หลัง และระดับความคิดเห็นต่อประโยชน์ 
ท่ีนำไปใช้เพือ่การปฏบิัตงิาน  

หัวข้อการประชุม 
ระดับความรูผู้เ้ข้ารับการฝึกอบรม ระดับประโยชน ์

ที่นำไปใช้ ก่อน หลัง 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. การคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

3.78 มาก 4.63 มากที่สุด 4.71 มากที่สุด 

2. การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับ
สินบนของข้าราชการ 

3.70 มาก 4.67 มากที่สุด 4.70 มากที่สุด 

3. WorkShop Anti – 
Corruption 

3.62 มาก 4.49 มากที่สุด 4.58 มากที่สุด 

4.มาตรการป้องกันการทุจริต 
ยุคใหม ่โดยใช้โมเดล STRONG  
จิตพอเพียงต้านทุจริต                  

3.66 มาก 4.60 มากที่สุด 4.67 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.69 มาก 4.60 มากที่สุด 4.66 มากที่สุด 

จากผลการประเมินพบว่า ผู ้ เข ้าร ับการฝึกอบรมมีความรู ้ก ่อนเข้าร ับการฝึกอบรมฯ อยู ่ในระดับ 
“มาก” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.69 หลังการเข้ารับการฝึกอบรมฯ อยู่ในระดับ “มากที่สุด” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.60 และมี
ความคิดเห็นว่าแต่ละหัวข้อวิชาการฝึกอบรมฯ เป็นประโยชน์สามารถที่จะนำไปใช้เพื่อการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับ 
“มากที่สุด” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.66 โดยหัวข้อวิชานำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดได้แก่ หัวข้อวิชา “การคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.71 
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ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการฝึกอบรมฯ 
           (เกณฑ์ประเมิน 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยท่ีสุด) 

หัวข้อความพงึพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. การจัดลำดับเน้ือหาวิชาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย 4.71 มากที่สุด 
2. เน้ือหาวิชาเหมาะสมกับวิทยากร 4.74 มากที่สุด 
3. เน้ือหาวิชานำไปใช้ประโยชน์ได้ 4.78 มากที่สุด 
4. เน้ือหาวิชาสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 4.67 มากที่สุด 
5. การจัดสถานที่ฝึกอบรม มขีนาดเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4.63 มากที่สุด 
6. บรรยากาศ สภาพแวดล้อม/สิ่งอำนวยความสะดวกเอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู้ 4.62 มากที่สุด 
7. สถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 4.62 มากที่สุด 
8. อาหาร/อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสม  4.66 มากที่สุด 
9. การให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกมีความเหมาะสม 4.58 มากที่สุด 
10. ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่รับจากการฝึกอบรมคร้ังน้ี 4.71 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.67 มากที่สุด 

จากผลการประเมินพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการฝึกอบรมฯ อยู่
ในระดับ “มากที่สุด” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.67 โดยหัวข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุดได้แก่ “เนื้อหาวิชานำไปใช้ประโยชน์ได้” 
คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.78 

ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นระดับผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์การฝึกอบรมฯ  
 

หัวข้อวัตถุประสงค์การประชุมฯ 
ระดับผลสัมฤทธิ ์

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องขอบเขตใช้ดุลยพินิจ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 

4.67 มากที่สุด 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 4.64 มากที่สุด 

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาสมรรถนะด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง 
ชอบธรรม มีค ุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ 

4.73 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.68 มากที่สุด 

จากผลการประเมินพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่เห็นว่าการฝึกอบรมหลักสูตรน้ีผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์อยู่ในระดับ “มากที่สุด” คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.68 

 
ส่วนท่ี 5 ข้อดีของการฝึกอบรมฯ  
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 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้ให้ความคิดเห็นด้านข้อดีของการฝึกอบรมฯ ไว้ ดังน้ี 
1. นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของตนเอง และนำไปใช้ในการทำงานได้ 
2. ทำให้เข้าใจในกฎระเบียบเกี่ยวกับการทุจริตมากขึ้น 
3. เป็นการเสริมสร้างและป้องกันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ ไม่ทุจริตคอร์รัปช่ัน 
4. ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจิตสำนึกและยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม ซื่อสัตย์ต่อตนเองและ

ผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
5. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและปฏิบัติงาน สามารถแยกแยะเรื่อง

ผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมออกได้  
6. ทำให้มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานมากขึ้น ไม่มองข้ามสิ่งเล็กน้อย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ

ให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง 
7. ทำให้ตระหนักในเรื่องการประพฤติมิชอบและการคอร์รัปชั่น ไม่ให้ตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงของการ

ทุจริต 
8. สร้างการรับรู้ในเรื่องใกล้ตัวได้อย่างตรงจุดในหลายๆเรื่องที่เจ้าหน้าที่มองข้าม 

ส่วนท่ี 7  ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ  
    ผู้เข้ารับการประชุมฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม ดังน้ี 

 1. ควรมีการจัดฝึกอบรมตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ของกรม
พัฒนาที่ดินทุกระดับ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิกับการปฏิบัติงาน 

2. ควรขยายเวลาการฝึกอบรมเป็น 3 - 5 วัน 
 3. จัดรูปแบบองค์ความรู้และกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากกว่าน้ี 
4. ควรมีเอกสารและยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย 

 5. จัดทำคู่มือและวิธีปฏิบัติในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน 
6. ควรจัดโครงการอย่างสม่ำเสมอ หรือ ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตระหนักถึงความสำคัญ 
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โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 
“โครงการฟังธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” 

วันที่ 28  มกราคม 2563 
ณ  ห้องประชุม 801  กรมพัฒนาที่ดิน 

2. 
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“โครงการฟังธรรมเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต” 

วันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 
ณ  ห้องประชุม 801  กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินชีวิตและจิตใจของประชาชนจนถึงความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน เป็นเหตุให้พุทธศาสนิกชนเหินห่างจากศาสนา
และขาดคุณธรรมในการดำเนินชีวิต นำมาสู่การเกิดปัญหาทางสังคมซึ่งยิ่งนับวันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น คนในสังคมต่าง
เรียกร้องในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความยากยิ่งเพราะเป็นกระบวนการที่มีความ
สลับซับซ้อน การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยจำเป็นต้องมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของชาติ เพ่ือให้เกิดพลังขับเคลื่อนจากองค์กรคุณธรรมให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

   กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดทำโครงการฟังธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที ่ของกรมพัฒนาที ่ด ิน ที ่เป ็นพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัต ิธรรมตามหลักคำสอนใน
พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเองและสังคม นำไปสู่สังคมคุณธรรมอย่างย่ังยืน สืบไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สวดมนต์ น่ังสมาธิ เดินจงกลม ฟังบรรยาย เกิดความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารจัดการของหน่วยงานราชการ พลังขับเคลื่อนสูอ่งค์กรคุณธรรม 

 2.2 เพ่ือสร้างสังคมคุณธรรมให้แก่บุคลากรในหน่วยงานด้วยข้อปฏิบัติหลัก คือ น้อมนำหลักธรรม 
คำสอนไปประพฤติปฏิบัติ 

  2.3 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของคนในหน่วยงาน ในการเป็นสังคมคุณธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. กลุ่มเป้าหมาย  
  ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สังกัดส่วนกลาง จำนวน 100 คน 

4. ระยะเวลาการฝึกอบรม/สถานทีจั่ดฝึกอบรม 

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน 

5. รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม                                                       
  สวดมนต์และฟังบรรยายในหัวข้อ “โปร่งใส สุจริต มีจิตบริการ”  2 ช่ัวโมง 
  และฝึกปฏิบัติ น่ังสมาธิ เดินจงกลม   
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6. วิทยากร 
 พระมหาสุรินทร์  สุรินฺทโร  ประธานโครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม 
                                    วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร   

7. งบประมาณ 

 งบประมาณกองการเจ้าหน้าที่  

8. ตัวชี้วัดโครงการ 
  แบบประเมินโครงการ/วิทยากร 

9. ผลที่คาดว่าผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ 
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา อย่างถูกต้องเหมาะสม และ

นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคณุธรรม จริยธรรม 

10. ประเภทโครงการฝึกอบรม 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

11. ที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรม  
นางปวีณา  แสงเดือน   ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

12. ผู้อำนวยการโครงการฝกึอบรม 

นางสาวกมลพร  บุญศิริ                    ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   

13. ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม 
13.1 นางสาวหน่ึงฤทัย  เอ้ือวิทยา        นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
13.2 นางสาวอรดี  คงสมบูรณ์            นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
13.3 นายสุรเชษฐ์  จิตต์เอ้ือเฟ้ือ          นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
13.4 นางสาววาณี  ฉอสวัสด์ิ              เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
13.5 นางสาวธิราวรรณ  ปรดีีย์           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
13.6 นายสุรพล  เกษร                     นิติกร 
13.7 นางสาวณัชชา  โยธาพยัพ   จ้างเหมาเอกชน 

      
 
 
 

 
 



- 122 - 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
 

กำหนดการฝึกอบรม 
“โครงการฟังธรรมเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต” 

วันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 
ณ  ห้องประชุม 801  กรมพัฒนาที่ดิน 

 

         
 

วันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 

  เวลา 12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน 
  เวลา 13.00 – 13.30 น. ช้ีแจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการฯ/พิธีเปิดโครงการฯ 
  เวลา 13.30 – 15.30 น. สวดมนต์ ฟังบรรยายธรรม เจริญจิตภาวนา 
      - ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย 
      - กล่าวคำนมัสการพระรัตนตรัย 
      - กล่าวคำอาราธนาศีล และสมาทานเบญจศีล 
      - พระสงฆ์ใหศ้ลี พระสงฆ์นำสวดมนต์ 
      - สวดมนต์ ฟังบรรยายธรรม หัวขอ้ “โปร่งใส สุจรติ มีจิตบริการ” 
        และฝึกปฏิบัติ น่ังสมาธิ เดินจงกรม 
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สรุปผลการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“โครงการฟังธรรมเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต” 

วันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 
ณ  ห้องประชุม 801  กรมพัฒนาที่ดิน 

 

คำชี้แจง : การประเมินผลโครงการฝึกอบรม แบบสอบถามท่ีเป็นคำถาม แบบเลือกตอบ แบบเติมคำ และการให้
ข้อเสนอแนะซึง่มีการสอบถามจำนวน 7 สว่นและโปรดให้ข้อมูลครบถ้วนเพ่ือประโยชน์การพัฒนาและปรับปรุงการ
อบรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล :  คำถามที ่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ให้ค่าน้ำหนักและกำหนดเกณฑ์ 
การแปรผลค่าเฉลี่ยตามวิธีของเบสท์ (Best, J.W., 1981, pp.179-187) โดยแบ่งเกณฑ์ตามระดับคะแนน 5 ระดับ 
ดังน้ี 
  ค่าระดับ               ค่าน้ำหนัก   ค่าคะแนนเฉล่ีย 

มากที่สุด       = 5      4.21 - 5.00 
 มาก           = 4      3.41 - 4.20 

ปานกลาง       = 3      2.61 - 3.40 
น้อย        = 2      1.81 - 2.60 
น้อยที่สุด       = 1      1.00 - 1.80 

      

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  โครงการฟังธรรมเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีผุ ้เข้าร่วมโครงการทั ้งสิ ้น 180 คน และมีผู ้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น 73 คน โดยสามารถจำแนกได้ ดังน้ี 
 เพศ 

ชาย     จำนวน 17   คน คิดเป็นร้อยละ 23.30 
หญิง     จำนวน 56   คน คิดเป็นร้อยละ 76.70 

 อายุ 
21 – 30 ปี   จำนวน  12   คน คิดเป็นร้อยละ 16.40 
31 – 40 ปี   จำนวน 17   คน คิดเป็นร้อยละ 23.30 
41 – 50 ปี   จำนวน  22   คน คิดเป็นร้อยละ 30.10 
51 – 60 ปี   จำนวน  22   คน คิดเป็นร้อยละ 30.10 

 ระดับการศึกษา    
ต่ำกว่าปริญญาตรี           จำนวน 10   คน คิดเป็นร้อยละ 13.70 
ปริญญาตรี              จำนวน 40   คน คิดเป็นร้อยละ 54.80 
ปริญญาโท              จำนวน 23   คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 
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 ตำแหน่งการปฏิบัติงาน    
ข้าราชการ             จำนวน 42   คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 
ลูกจ้างประจำ         จำนวน   3   คน คิดเป็นร้อยละ   4.10 
พนักงานราชการ            จำนวน  28   คน คิดเป็นร้อยละ 38.40 

จากข้อม ูลข ้างต ้น ผู ้ เข ้าร ่วมโครงการฟังธรรมเพื ่อพ ัฒนาค ุณภาพชีว ิต จำนวน 180 คน  
มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 73 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 56 คน (ร้อยละ 76.70) ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 
อยู่ในช่วง 41-50 ปี และ 51 – 60 ปี (ร้อยละ 30.10) การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 54.80) และปฏิบัติงาน
ในตำแหน่งข้าราชการ (ร้อยละ 57.50)  

ส่วนที่ 2  ความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการฟังธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ก่อน-หลัง และระดับความคิดเห็นต่อ
ประโยชน์ที่นำไปใช้เพื่อการปฏิบัติงาน  

หัวข้อการอบรม 
ระดับความรูผู้เ้ข้ารับการฝึกอบรม ระดับประโยชน ์

ที่นำไปใช้ ก่อน หลัง 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

สวดมนต์ และฟังบรรยาย หัวข้อ "โปร่งใส สุจริต 
มีจิตบริการ”และฝึกปฏิบัติ น่ังสมาธิ เดินจงกลม 

3.38 มาก 3.97 มาก 3.99 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.38 มาก 3.97 มาก 3.99 มาก 

 จากผลการประเมินพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ก่อนเข้ารับการอบรมอยู่ในระดับ “มาก” 
คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.38 หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.97 และมีความคิดเห็นว่าหัวข้อวิชาของ
การฝึกอบรมเป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้เพ่ือการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.99 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการฟังธรรมเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 

หัวข้อความพงึพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. การจัดลำดับเน้ือหาวิชาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย 4.03 มาก 
2. เน้ือหาการบรรยายสอดคล้องกับช่ือโครงการ 4.08 มาก 
3. การสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม สามารถนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในชีวิต ประจำวันและปรับใช้
ในการทำงาน 

4.20 มาก 

4. การจัดโครงการเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.17 มาก 
5. รูปแบบ พิธีการ ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.04 มาก 
6. สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.13 มาก 
7. การจัดสถานที่ มีขนาดเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4.03 มาก 
8. การจัดโต๊ะเก้าอ้ี มีความเหมาะสมกับหัวขอ้บรรยายหรือกิจกรรมทีใ่ช้ 3.94 มาก 
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หัวข้อความพงึพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
9. บรรยากาศสภาพแวดล้อม /สิ่งอำนวยความสะดวกเอ้ืออำนวย ต่อการเรียนรู้ 4.03 มาก 
10. ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่รับจากการฟังธรรม สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมในครั้งน้ี 4.25 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.09 มาก 

จากผลการประเมินพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการฝึกอบรม 
อยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.09 โดยหัวข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุดได้แก่ “ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่รับ
จากการฟังธรรม สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมในคร้ังน้ี” คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.25  

ส่วนที่ 4 ความคิดเหน็ระดับผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์การจัดโครงการฟงัธรรมเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิต 

หัวข้อวัตถุประสงค์การจัดโครงการฟังธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต 
ระดับผลสัมฤทธิ ์

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สวดมนต์ น่ังสมาธิ เดินจงกลม ฟังบรรยาย เกิดความรู้ 

ความเข้าใจในการบริหารจัดการของหน่วยงานราชการ พลังขับเคลื่อนสูอ่งค์กรคุณธรรม 4.25 มากที่สุด 

2. เพ่ือสร้างสังคมคุณธรรมให้แก่บุคลากรในหน่วยงานด้วยข้อปฏิบัติหลัก คือ น้อมนำ
หลักธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติ 

4.17 มาก 

๓. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของคนในหน่วยงาน ในการเป็นสังคมคุณธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.18 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.20 มาก 
  จากผลการประเมินพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นว่าการอบรมคร้ังน้ีมผีลสมัฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์
การฝึกอบรม ในภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.20 โดยหัวข้อวัตถุประสงค์การฝึกอบรมที่มี
ผลสมัฤทธ์ิสูงสดุได้แก่ หัวข้อ “เพ่ือให้ผู้เข้ารว่มโครงการได้สวดมนต์ น่ังสมาธิ เดินจงกลม ฟังบรรยาย เกิดความรู้” 
ค่าเฉล่ีย 4.25 

ส่วนที่ 5 ข้อดีของโครงการฟังธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ในครั้งนี้ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีข้อคิดเห็น ดังน้ี 

1. ทำให้จิตใจสงบ 
2. ช่วยขัดเกลาจิตใจ 
3. ทำให้ผู้ที่ไม่มีเวลาสวดมนต์ปฏิบัติธรรม ได้สวดมนต์ในครั้งน้ี 
4. ได้คลายความตรึงเครียด ได้ฝึกสมาธิ  
5. จัดให้บ่อยคร้ังให้ทุกคนได้เข้าร่วมดีมาก 
6. นำไปปฎิบัติกับชึวิตประจำวัน 
7. ทำให้เป็นผู้ที่มีสมาธิ รู้ถึงข้อประพฤติตัวในสังคมดีขึ้น ใจเย็นขึ้น 
8. มีสติในการทำงานมากข้ึน 
9. ช่วยให้สร้างสมาธิ สติ ในการทำงาน 
10. ได้ฝึกการเจริญสติ 
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11. เป็นสิ่งที่ดีในการให้รู้การมีสติ 
12. เพ่ือให้มีสมาธิและมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวัน 
13. ทำให้ใจผ่องแผ้ว 
14. ช่วยให้มีสติอยู่กับปัจจุบัน หมั่นทำความดี 
15. มีประโยชน์เพราะการฝึกจิต สมาธิ นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
16. พัฒนาจิต ให้มีสติในการดำเนินชีวิต 
 

ส่วนที่ 6 ข้อควรปรับปรุงของโครงการฟังธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต ในครั้งนี้ พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ให้
ความคิดเห็นของการอบรมไว้ ดังน้ี 
๑. ควรไปฟังที่วัด 
๒. ควรมีที่วางเอกสารสำหรับอ่าน 
๓. ควรมีภาพตัวอย่างประกอบ 
๔. อยากมีกิจกรรมในช่วงเช้ามากกว่าช่วงบ่าย และเป็นการเทศนาธรรมมากกว่าการสวดมนต์ 
๕. อยากฟังธรรมแบบสนุกๆ 
๖. ควรมีการปฏิบัติธรรมนอกสถานที่บ้าง 
๗. ควรลดพิธีกรรม เน้นการเทศน์ที่เป็นข้อคิด ที่สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
๘. ควรน่ังพ้ืน 
๙. ควรสอดคล้องธรรมะตลกๆเพ่ือคลายเครียด 
๑๐. ควรทำ เดือนละคร้ัง 2 ครั้ง และเชิญ อ.พศิน อินทรวงค์ อ.วรภัทร ภู่เจริญ สอนหลักธรรมของพระพุทธเจ้า 

นำมาใช้กับที่ทำงาน การดำเนินชีวิต ประจำวันได้ 
๑๑. สถานที่ฝึกสมาธิไม่พร้อม  

 
ส่วนที่ 7 ข้อค ิดเห ็นหร ือข ้อเสนอแนะเพิ ่มเต ิมที ่ เป ็นประโยชน์ต ่อการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ.พบว่า 

ผู้เข้าร่วมโครงการฟังธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้ให้ความคิดเห็น ดังน้ี 

1. จัดให้มีการสวดมนต์มากขึ้น 
2. เป็นประโยชน์ดีในการสร้างสมาธิ เพ่ือการทำงานต่อๆไป 
3. มีจัดอบรม1 ครั้ง/เดือน 
4. ควรจัดกิจกรรมน้ีอีกเรื่อยๆ 
5. สวดมนต์ไหว้พระทุกวัน 
6. ขอให้จัดเป็นประจำ 
7. อยากฟังธรรมจากพระมหาสมปอง 
8. รูปแบบเป็นการสอนธรรม สวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิ ให้มีหัวข้อบรรยายธรรมะมากกว่านี้ 
9. ควรมีการจัดโครงการน้ีบ่อยๆ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมนำมาใช้ให้ในการปฎิบัติงาน 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
 

สรุปผลการประเมินวิทยากรโครงการฟังธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
วันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 

ณ ห้องประชมุ 801 กรมพัฒนาที่ดิน 
 

 

คำชี้แจง : การประเมินผลวิทยากรรายบุคคลครั้งนี้ใช้แบบสอบถามที่เป็นคำถามแบบเลือกตอบ เติมคำ และการให้
ข้อเสนอแนะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการประเมินวิทยากรฝึกอบรมเสนอกรมฯ ตามระเบียบการฝึกอบรม พร้อม
ทั้งนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในการพัฒนาทางด้านวิทยากรฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรครั้งต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล:  คำถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ให้ค่าน้ำหนักและกำหนดเกณฑ์การแปรผล
ค่าเฉล่ียตามวิธีของเบสท์ (Best,J.W.,๑๙๘๑,pp.๑๗๙ – ๑๘๗) โดยแบ่งเกณฑ์ตามระดับคะแนน ๕ ระดับ ดังน้ี 

 
ค่าระดับ                     ค่าน้ำหนัก  ค่าคะแนนเฉล่ีย 
มากที่สุด   = 5    4.21 – 5.00 
มาก   = 4    3.41 – 4.20 
ปานกลาง   = 3    2.61 – 3.40 
น้อย        = 2    1.81 – 2.60  
น้อยที่สุด   = 1    1.00 – 1.80 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ส่วนที่ 1 ตารางแสดงระดบัความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมต่อสมรรถนะของวิทยากร  

                    จากตารางผลการประเมินพระวิทยากรพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฟังธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจต่อสมรรถนะในภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี ่ย 4.28 โดยความพึงพอใจต่อหัวข้อ
สมรรถนะของพระวิทยากร 3 ลำดับแรก ได้แก่ ลำดับที่ 1 คือหัวข้อ “บุคลิกภาพเหมาะสม” (ค่าเฉลี่ย 4.50) ลำดับ
ที่ 2 คือหัวข้อ “ความพร้อมของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้” (ค่าเฉล่ีย 4.45) ลำดับที่ 3 คือหัวข้อ “ความรอบรู้
ในเนื้อหาวิชาที่สอน” (ค่าเฉล่ีย 4.41) 
 

................................................. 
 

 

 
 

 

 

หัวข้อสมรรถนะพระวิทยากร 
พระมหาสุรนิทร์  สุรินทฺโร 

ค่าเฉลี่ยรวม 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ความพร้อมของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ 4.45 มากที่สุด 
2. ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน 4.41 มากที่สุด 
3. ความชัดเจนและเข้าใจง่ายในการถ่ายทอดความรู้ 4.33 มากที่สุด 
4. การสร้างบรรยากาศในการถ่ายทอดความรู้ 4.16 มาก 
5. การยกตัวอย่างประกอบหรือสาธิต 4.20 มาก 
6. มีการสอนเป็นลำดับขั้น 4.23 มากที่สุด 
7. มีการสรุป/เน้นประเด็นสำคัญ 4.22 มากที่สุด 
8. ตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมฟังธรรม สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมฯ อย่างชัดเจน 4.05 มาก 
9. การเอาใจใส่ผู้เข้าร่วมฟังธรรม สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมฯ 4.33 มากที่สุด 
10. คุณภาพของเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 4.22 มากที่สุด 
11. บุคลิกภาพเหมาะสม 4.50 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อพระวิทยากรรวม 4.28 มากที่สุด 



- 129 - 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน 

(งบกลางกรมฯ) 
 กิจกกรรมการพัฒนาความรู้สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่  (งบกลางกรมฯ) 
 จำนวน 2 กิจกรรม / โครงการ  
 เป้าหมาย 42 ราย  
 งบประมาณประจำปี  210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

 
 

1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ” รุ่นท่ี 37 และ รุ่นท่ี 38 

2. โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้า
ข้าราชการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรูปแบบออนไลน์ รุ่นท่ี 1 

3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ” รุ่นท่ี 39 ผ่านระบบออนไลน์ (Online Learning) แบบ
ถ่ายทอดสด 

 
 

 
 
 

“งาน /  กิจกรรม / โครงการ” 
พัฒนาความรู้ ทักษะ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ

พนักงานราชการ (งบกลางกรมฯ) 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่าง

ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ” 
 รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 16 – 25 ธันวาคม 2562 
รุ่นที่ 38 ระหว่างวันที่ 15 – 24 มกราคม 2563 

1. 



- 131 - 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
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(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
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(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

 

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี

สำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
รุ่นที่ 37 ส่วนราชการ  กรมพัฒนาท่ีดิน  
 

 

ลำดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด/สำนักงาน 

๑. นางสาวภาณุพรรณ สระกอบแก้ว นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ 
๒. นางโสลัชชา สว่างศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ 
๓. นางสาวชุดาภา บุดดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒ 
๔. นางสาวรัชนี วงโคกสูง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 
๕. นางสาวจารุทรรศน์ งามเนตร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘ 
๖. นางสาวพิชชากร สุทธานุกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘ 
๗. ว่าที่ ร.ต. หญิง ทิพวรรณ หุน่พงษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ 
๘. นางคนิสริน เย็นไทย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ 
๙. นางสาวภคมน พันพิพิธ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ 
๑๐. นายพงศกร โชคสมงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๑. นายชัยรัตน์ สุทธินุ่น นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 
๑๒. นายนันทวัฒน์ ชวนผดุง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 
๑๓. นายณัฐวรรธน์ นิปุณะ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ 
๑๔. นายกฤษฎา จงดี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ 
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(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

รุ่นที่ 38 ส่วนราชการ  กรมพัฒนาท่ีดิน  
 

 

ลำดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด/สำนักงาน 

๑. นางสาวปิยวรรณ  พุ่มพวง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ 
๒. นางสาวชญาดา วงศ์พรประทีป นักสำรวจดินปฏิบัติการ กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 
๓. นางสาวตวงพร ต้นหลุบเลา นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและท าแผนที ่
๔. นางสาวปิยะพร พันธ์ุน้อย นายช่างสำรวจปฏบิัติงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ 
๕. นางสาวสุภาวดี สุวรรณรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองคลัง 
๖. นางวิภาดา หล่อวงค์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ 
๗. นางสาวจันทิมา ผลวงษ ์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ 
๘. นายชินานันท์ บุญเช้ือ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐ 
๙. นายนพดล อุบลเลิศ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ 
๑๐. นางสาวพรทิพย์ อินธิแสง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 
๑๑. นางสาวอังควิภา นาคคง เศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐ 
๑๒. นายประพัฒน์ กันต์นิกูล นักสำรวจดินปฏิบัติการ กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 
๑๓. นายเจษฎา ภูผา นักสำรวจดินปฏิบัติการ กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 
๑๔. นางสาววรัมพร วงษ์วรภาส นักสำรวจดินปฏิบัติการ กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 
๑๕. นางสาววิรดา ช่ืนสมบัติ นักสำรวจดินปฏิบัติการ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
๑๖. นายสุการโน เหลาะเหม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ 
๑๗. นายพัฒพงษ์ กัลยา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 
๑๘. นายญาณวุฒิ ศรีสุข นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒ 
๑๙. นายปฏิวัติ แก้วเสริม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐ 
๒๐. นายปรมินทร ์ เอกชูสิทธ์ิ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 
๒๑. นายณรงค์ บุญประกอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 
๒๒. นายพงศกร บุญอุ้ม นายช่างสำรวจปฏบิัติงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ 
๒๓. ว่าที่ ร.ต. สุภชัย ภูเลี่ยมค า เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด/สำนักงาน 

๒๔. นายณัฐพงศ์ ภูพวก เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ 
๒๕. นางสาวรุ่งทิวา อูปแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ 
๒๖. ว่าที่ ร.ต. หญิง วชิรฎาพร ครื้นอุระ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ 
๒๗. นางสาวจิรัฐติกาล สารีบุตร เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ 
๒๘. นางกรรณิการ์ สุยะตุ่น เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙ 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

เอกสารแสดงการอนุมัติการฝึกอบรม 
หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 37 - 38 ส่วนราชการ  กรมพัฒนาที่ดิน  

 

ลำดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด/สำนักงาน งบประมาณ 
(บาท) 

1. นางสาวภาณุพรรณ สระกอบแก้ว นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สำนักงานพฒันาที่ดินเขต ๑๒ 15,000 

2. นางโสลัชชา สว่างศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานพฒันาที่ดินเขต ๑ 15,000 

3. นางสาวชุดาภา บุดดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานพฒันาที่ดินเขต ๒ 15,000 

4. นางสาวรัชนี วงโคกสูง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานพฒันาที่ดินเขต ๕ 15,000 

5. นางสาวจารุทรรศน์ งามเนตร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานพฒันาที่ดินเขต ๘ 15,000 

6. นางสาวพิชชากร สุทธานุกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานพฒันาที่ดินเขต ๘ 15,000 

7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพวรรณ หุ่นพงษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานพฒันาที่ดินเขต ๑๑ 15,000 

8. นางคนิสริน เย็นไทย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานพฒันาที่ดินเขต ๔ 15,000 

9. นางสาวภคมน พันพิพิธ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานพฒันาที่ดินเขต ๑๑ 15,000 

10. นายพงศกร โชคสมงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 15,000 

11. นายชัยรัตน์ สุทธินุ่น นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน 15,000 

12. นายนันทวัฒน์ ชวนผดุง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน 15,000 

13. นายณัฐวรรธน์ นิปุณะ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สำนักงานพฒันาที่ดินเขต ๖ 15,000 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด/สำนักงาน งบประมาณ 
(บาท) 

14. นายกฤษฎา จงดี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สำนักงานพฒันาที่ดินเขต ๑ 15,000 

15. นางสาวปิยวรรณ  พุ่มพวง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานพฒันาที่ดินเขต ๑๑ 15,000 

16. นางสาวชญาดา วงศ์พรประทีป นักสำรวจดินปฏิบัติการ กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 15,000 

17. นางสาวตวงพร ต้นหลุบเลา นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและท าแผนที ่ 15,000 

18. นางสาวปิยะพร พันธุ์น้อย นายช่างสำรวจปฏบิัติงาน สำนักงานพฒันาที่ดินเขต ๑ 15,000 

19. นางสาวสุภาวดี สุวรรณรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองคลัง 15,000 

20. นางวิภาดา หล่อวงค์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สำนักงานพฒันาที่ดินเขต ๖ 15,000 

21. นางสาวจันทิมา ผลวงษ ์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สำนักงานพฒันาที่ดินเขต ๑ 15,000 

22. นายชินานันท์ บุญเชื้อ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สำนักงานพฒันาที่ดินเขต ๑๐ 15,000 

23. นายนพดล อุบลเลิศ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สำนักงานพฒันาที่ดินเขต ๑๑ 15,000 

24. นางสาวพรทิพย์ อินธิแสง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานพฒันาที่ดินเขต ๕ 15,000 

25. นางสาวอังควิภา นาคคง เศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักงานพฒันาที่ดินเขต ๑๐ 15,000 

26. นายประพัฒน์ กันต์นิกูล นักสำรวจดินปฏิบัติการ กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 15,000 

27. นายเจษฎา ภูผา นักสำรวจดินปฏิบัติการ กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 15,000 

28. นางสาววรัมพร วงษ์วรภาส นักสำรวจดินปฏิบัติการ กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 15,000 

29. นางสาววิรดา ชื่นสมบัติ นักสำรวจดินปฏิบัติการ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 15,000 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด/สำนักงาน งบประมาณ 
(บาท) 

30. นายสุการโน เหลาะเหม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานพฒันาที่ดินเขต ๑๒ 15,000 

31. นายพัฒพงษ์ กัลยา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน 15,000 

32. นายญาณวุฒิ ศรีสุข นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานพฒันาที่ดินเขต ๒ 15,000 

33. นายปฏิวัติ แก้วเสริม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานพฒันาที่ดินเขต ๑๐ 15,000 

34 นายปรมินทร์  เอกชูสิทธิ ์  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักวิศวกรรมเพื่อการพฒันาที่ดนิ 15,000 

35 นายณรงค์  บญุประกอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักวิศวกรรมเพื่อการพฒันาที่ดนิ 15,000 

36  นายพงศกร  บญุอุ้ม นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 15,000 

37 ว่าที่ร้อยตรีสุภชัย  ภูเลี่ยมคำ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 15,000 

38 นายณัฐพงศ ์  ภูพวก เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 15,000 

39 นางสาวรุง่ทิวา  อูปแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 15,000 

40 ว่าที่ร้อยตรีหญงิวชิรฎาพร  ครืน้อุระ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 15,000 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ลำดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด/สำนักงาน งบประมาณ 
(บาท) 

41 นางสาวจริัฐติกาล  สารบีุตร เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 15,000 

42 นางกรรณิการ์  สุยะตุ่น เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 15,000 

 รวมเงิน (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
 ขอสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นขา้ราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 37 – 38 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
ฝึกอบรมฯ ในวงเงินตามจำนวนคนที่ได้รับคัดเลือกโดยเบิกจ่ายจากงบประมาณปี 2563  แผนงาน/โครงการ/ผลผลติ/กิจกรรม/งบ/รายการ (โปรดระบุ)  งบกลางของกรมฯ    
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

 

 

 
 
 

 ภาคผนวก  
โครงการฝึกอบรมหลักสตูร 
“การเป็นข้าราชการท่ีดี
สำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่าง 
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
รุ่นที ่37 - 38”  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

- 140 - 
 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

บรรยากาศโครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร  “การเป็นข้าราชกาสรท่ีด ีสำหรับขา้ราชการท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบตัิหน้าท่ี

ราชการ” รุน่ท่ี 37 – 38  
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 142 - 
 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“การเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ” 

 รุ่นที่ 1 วันที่ 8 – 22 มิถุนายน 2563 
ในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 1 

2. 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
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รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูร่ะหว่างทดลองปฏิบัติหนา้ท่ีราชการ 
ท่ีเข้ารับการอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี : ต้นกล้าข้าราชการ” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรูปแบบออนไลน ์
 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง รุ่น 
1. นางสาวธัญญลักษณ์ ชัยวรพล นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 1 
2. นายพชร เสมียนรัมย์ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 1 
3. นางสาวเพ็ญประภา เกียรติเจริญศิร ิ เจ้าพนังกานธุรการปฏิบัติงาน 1 
4. นางสาวธัญญรัตน์ สนธิ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 1 
5. นายสมประสงค์ ประวันนา นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 1 
6. นายจักรภัทร สุนทรวรรณ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 1 
7. นางหทัยกานต์ พัดยา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 1 
8. นางสาวกัลยรัตน์ รุ่งรัตนชีวิน นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 1 
9. นางสาววารุณี สิมล ี เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 
10. นางสาวฐิตกาญจน์ ปัญญ ี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 
11. นางสาวรมณีย์ ศรีโชติ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 
12. นายสุขประเสริฐ จันแปงเงิน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 1 
13. นางสาวขนิษฐา หิมะโส นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 145 - 
 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

 

โครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในรูปแบบออนไลน์  

 
๑. หลักการและเหตุผล 

๑.๑ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ที่กำหนดวิสัยทัศน์ต้องการนำพา 
ประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง นำมาสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่ง
มุ่งเน้นการปรับรากฐานการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาว ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ 
ปี ซึ่งมีหลักการสำคัญประการหน่ึง คือ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” เพ่ือให้คนไทยเป็นพลังสำคัญในการ
พัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะสำคัญ ๕ ประการ ได้แก่ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีทักษะในการคิดเชิง
สังเคราะห์  มีความคิดสร้างสรรค์  มีความเคารพ ในความแตกต่าง และมีจุดยืนทางจริยธรรม และใน
ยุทธศาสตร์ที ่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย ซึ่งมุ่งเน้นให้ภาครัฐมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม ส่งผลให้
ระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้าง กฎระเบียบ วัฒนธรรม และ กระบวนการทำงานแบบใหม่  เพ่ือให้ภาค
ราชการมีระบบการทำงานที่เป็นบูรณาการ เปิดกว้าง เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มี
นวัตกรรม ทันสมัย และเตรียมพร้อมสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  

๑.๒ แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ที่ต้องการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน” สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ
ประชาชนที ่หลากหลาย พัฒนาโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัย กะทัดรัด ปรับตัวได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และมีระบบงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนากำลังคนภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอย่างมี 
คุณภาพ และยึดมั่นในคุณธรรม พร้อมนำการพัฒนาประเทศ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้สามารถดึงดูด 
รักษาจูงใจผู้มีความรู้ความสามารถสูง อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง และสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม 
ที่ซื่อสัตย สุจริตบนหลักธรรมาภิบาล โดยในประเด็นปฏิรูปที่ ๕ ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง
และรักษา คนดีคนเก่งไว้ ในภาครัฐ กลยุทธ ที่ ๓ การพัฒนาขีดความสามารถและสร้างความผูกพันต่อองค์กร 
(Engagement) ของบุคลากรภาครัฐ แผนงานที่ ๒ การพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่กำหนดให้ สำนักงาน ก.พ. และองค์กรกลางบริหารงานบุคคล จัดหลักสูตรปฐมนิเทศ
ระหว่างการทดลองงาน (Induction Training) ที่มีประสิทธิผลในการสร้างสมรรถนะและทัศนคติใหม่ในการ
ทำงานภาครัฐ (New Mindsets) โดยมีตัวชี ้วัด คือ ๑) ข้าราชการและเจ้าหน้าที ่ภาครัฐมีคุณลักษณะที่
สอดคล้องกับการบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม่และ ๒) มีระบบการปฐมนิเทศ และทดลองงานที่เข้มข้นหรือมี
โรงเรียนข้าราชการใหม่  รวมทั้งมีหลักสูตรการพัฒนา ระหว่างทดลองที่มีประสิทธิภาพ 

 



 
 

- 146 - 
 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
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๑.๓ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๙ บัญญัติให้ ผู้ได้รับบรรจุ 
และแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๕ และมาตรา ๖๔ บัญญัติให้ข้าราชการ หรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในระหว่างที่ยังทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้
ทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการและให้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็น
ข้าราชการที่ดี ตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. และมาตรา ๗๒ บัญญัติให้ส่วนราชการมีหน้าที่ดำเนินการให้มีการ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ในกรณีที่เห็นสมควร และเพื่อการ
ประหยัด สำนักงาน ก.พ. จะจัดให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแทนส่วนราชการตาม
วรรคหน่ึงก็ได  

๑.๔ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู ระหว่าง ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๘ กำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่าง ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี โดยให้ดำเนินการ ใน
กระบวนการ (๑) การปฐมนิเทศ (๒) การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ (๓) การอบรมสัมมนาร่วมกัน ทั้งนี้ การ
ดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 

๑.๕ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓/ว ๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุง แนว
ทางการดำเนินการพัฒนาและการประเมินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ซึ่งให้ส่วนราชการใช้แนวทางการดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพล 
เรือนสามัญที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการพัฒนาข้าราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คล่องตัว และมีประสิทธิผล โดยมีสำนักงาน ก.พ. ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลในการจัดอบรมสัมมนาร่วมกัน 
ของส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือให้ประสานความร่วมมือกันในการรับข้าราชการจากส่วนราชการอ่ืนเข้าอบรม 

๑.๖ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๕/
๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรสำหรับการอบรมสัมมนาร่วมกัน โดยให้
สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการทดลองจัดการอบรมสัมมนาร่วมกันโดยใช้ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้น
กล้าข้าราชการ” เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการได้รับการพัฒนา กรอบ
ความคิดและเกิดแรงบันดาลใจในการเป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรม เป็นคนดี คนเก่งที่มีจิตสาธารณะ ทำงาน เพ่ือ
ประเทศชาติ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๓ 

๑.๗ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงาน ก.พ. เห็นควรขยายผลการพัฒนาและ การประเมิน
การพัฒนาข าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในกระบวนการอบรม สัมมนา
ร่วมกัน โดยใช้ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ” เพื ่อจะกำหนดเป็นแนวทาง การ
ดำเนินการพัฒนาและการประเมินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการให้ส่วนราชการนำไปปฏิบัติต่อไป โดยสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่มีศักยภาพและมีความพร้อม 
ในการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการดำเนินการในกระบวนการ
อบรม สัมมนาร่วมกันใน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ” เพื่อให้ส่วนราชการสามารถ
นำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ตามท่ีสำนักงาน ก.พ. จะกำหนดเป็นแนวทางต่อไป 
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๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเข้าใจคุณลักษณะ 
ข้าราชการยุคใหม่ และการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการท่ีดี 

๒.๒ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดแรงบันดาลใจ ใน
การเป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรม เป็นคนดี คนเก่งที่มีจิตสาธารณะ ทำงานเพื่อประเทศชาติ และตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่าง 
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และประสานความร่วมมือข้อมูลในการจัด 
อบรมสัมมนาร่วมกัน 

 
๓. ผลสัมฤทธิข์องงานท่ีคาดหวัง (RESULTS) 

๓.๑ ผลผลิต (OUTPUT)  
ดำเนินการฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
จำนวน ๕ รุ่น รวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน 

๓.๒ ผลลัพธ (OUTCOME) 
๓.๒.๑ ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ผ่านการอบรม 

สัมมนาร่วมกันเข้าใจคุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่ และการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี และเกิดแรง
บันดาลใจ ในการเป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรม เป็นคนดี คนเก่งที่มีจิตสาธารณะ ทำงานเพื่อประเทศชาติ และ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

๓.๒.๒ การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้รับ 
การส่งเสริม กำกับดูแล และประเมินผลให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

๔. วิธีการวัดผลสัมฤทธิ ์

๔.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต 
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน ๕ รุ่น ไม่น้อยกว่า 

๕๐๐ คน ได้รับการพัฒนาโดยการอบรมสัมมนาร่วมกัน โดยใช้หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้า
ข้าราชการ 

๔.๒ ตัวชี้วัดผลลพัธ  
๔.๒.๑ ร้อยละ ๘๐ ของข้าราชการที่เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ 

ฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี : ต้นกล้าข้าราชการ 



 
 

- 148 - 
 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

๔.๒.๒ กระบวนการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 

๕. กลุ่มเปา้หมาย 

ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จากส่วนราชการ จำนวน ๕๐๐ คน 

๖. วิธีการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์และกรอบเนื้อหาหลกัสูตร  

๖.๑ วิธีการเรยีนรู ้
เพ่ือให้การดำเนินการจัดการอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี : ต้นกล้า 

ข้าราชการ” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้
เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำนักงาน ก.พ. จึงได้
ปรับรูปแบบการอบรมให้เป็นการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้าง 
การเรียนรู้ อาทิ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การอภิปราย การสะท้อนการเรียนรู้ กิจกรรมบทบาทสมมติ การเรียนรู้
ผ่านกระบวนการ Workshop การเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม และกิจกรรมการค่ายข้าราชการ ซึ่งยังคง 
สาระสำคัญของเนื้อหาหลักสูตรตามเดิม 

๖.๒ กรอบเนือ้หาหลักสูตร 
กรอบเนื ้อหาจัดการอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที ่ดี : ต้นกล้า

ข้าราชการ” แบ่งเป็น ๓ ชุดกิจกรรม คือ ชุดกิจกรรมที่ ๑ ความรู้ และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ ชุด
กิจกรรมที่ ๒ คุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่ และ ชุดกิจกรรมที่ ๓ ข้าราชการตามรอยธรรมราชา โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

ชุดกิจกรรมที่ ๑ ความรู้และทักษะท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
๑.๑ ชุดกิจกรรม ประกอบด้วย ๘ วิชา 
๑) ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศกับการทำงานของข้าราชการ  
๒) กฎหมายพ้ืนฐานสำหรับขา้ราชการ 
๓) ระบบราชการไทย  
๔) การบรรจุแต่งต้ัง 
๕) ระบบค่าตอบแทนสำหรบัข้าราชการพลเรือนสามัญ  
๖) สวัสดิการและประโยชน์เก้ือกูลของข้าราชการ 
๗) ศลิปะในการเขียนหนังสือราชการ 
๘) การปฏิบัติตนในงานพระราชพิธี และรัฐพิธี 

๑.๒ วัตถุประสงค ์ เพ่ือให ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๑) เกิดความรู้ ความเข้าใจในแต่ละวิชาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
๒) สามารถอธิบายความหมาย หลักการและวิธีการของความรู้ที่ได้รับได้ 
๓) สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
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ชุดกิจกรรมที่ ๒ คณุลักษณะข้าราชการยุคใหม่ 
๒.๑ ชุดกิจกรรม ประกอบด้วย ๘ วิชา 
๑) ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี 
๒) คุณลักษณะข้าราชการยุคใหมแ่ละการให้บริการประชาชน  
๓) สมรรถนะหลักข้าราชการพลเรือนสามญั 
๔) ประมวลจรยิธรรมสำหรับข้าราชการพลเรือน  
๕) วินัยและจรรยาข้าราชการ 
๖) ข้าราชการไทยใส่ใจสุขภาพ  
๗) กิจกรรม “รู้ รัก สามัคคี” 
๘) กิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเอง 

๒.๒ วัตถุประสงค   เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๑) เกิดความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาสาระแต่ละวิชาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  
๒) สามารถอธิบายความหมาย หลักการและวิธีการของความรู้ที่ได้รับได้ 
๓) เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของความรู้ที่ได้รับ ในการนำไป ปฏิบัติหน้าที่

ต่อไป 
๔) เพ่ือให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง 

ชุดกิจกรรมที่ ๓  ข้าราชการตามรอยธรรมราชา  

๓.๑ ชุดวิชา ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม 
๑) หลักการทรงงานในรัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐ 
๒) กิจกรรมค่ายข้าราชการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือการศึกษา ดูงานเรื่อง

ศาสตร์พระราชา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓) กิจกรรมค่ายข้าราชการจิตอาสา/จิตสาธารณะกับการทำงานเพ่ือประชาชน 

๓.๒ วัตถุประสงค ์  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๑) สามารถอธิบายหลักการ แนวทางของความรู้ที่ได้รับได้อย่างถกูต้อง ครบถ้วน  
๒) นำหลักความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการ

ดำเนินชีวิต 
๓) สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 

๗. การประเมินผลการฝ กอบรม 

๑)   ประเมินพฤติกรรมผู้เขา้รับการฝึกอบรมโดยการสังเกตุ 
๒)   ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้แบบสอบถาม 
๓)   ประเมินการเรียนรู้ และการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ โดยการ สะท้อน

การเรียนรู้ และการจัดทำข้อเสนอรายกลุ่ม 
 
๘. หลักเกณฑ์การสำเร็จการฝึกอบรม 
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๘.๑ การมีส่วนร่วมในชั้นเรยีน 
เน่ืองจากหลักการส่วนหน่ึงของหลักสูตร คอื ต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีปฏิสัมพันธ์ 

และเรียนรู้จากผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมที่มีความแตกต่างด้านความคิดและมุมมอง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เห็น 
ความแตกต่างและมุมมองใหม่ ๆ จึงกำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีระยะเวลาในการมีส่วนร่วมในการ 
เรียนรู้ตลอดหลักสูตร 
 

๘.๒ ผลการศกึษา 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องจัดทำรายงานผลงานการศึกษา (Learning Portfolio) ซึง่มี

รายละเอียด ดังน้ี 
๑) การศึกษาส่วนบคุคล ประกอบด้วย 

 แฟ้มรวบรวมบันทึกสะท้อนการเรียนรู (Workbook) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง 
กระบวนทัศน์ กระบวนการทางความคิดของผู้เข้ารับการอบรม รวมถึงการนำไปประยุกต์ช้ในการปฏิบัติราชการ 
โดยการบันทึกสะท้อนการเรียนรู้ เป็นการบันทึกที่มีการสรุปประเด็นการเรียนรู ทั้งจากในและนอกห้องเรียน ซึ่ง
ประกอบด้วย องค์ความรู้ที่ได้รับ และการนำไปประยุกต์ใช้ 

 โครงการพัฒนางานรายบุคคล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการนำความรู้ที่ได้รับ 
จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและต้ังเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง 

๒) รายงานการศึกษากลุ่ม 
โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดทำโครงการพัฒนาสังคมมุ่งผลักดันให้เกิดเป็น

รูปธรรม เพื ่อตอบสนองความต้องการประชาชน ตามหลักการทรงงานของในหลวง ร.๙ และ ร.๑๐ หรือ 
โครงการจิตอาสา 

๘.๓ การประพฤติปฏิบัติตน 
ในฐานะข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้เข้ารับการ 

ฝึกอบรม ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสม เป็นต้นแบบที่ดีของสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีมโนสุจริต 
อุทิศตนและทุ่มเทให้กับการพัฒนาตนเองและผู้อ่ืน เข้าใจคุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่ ประพฤติปฏิบัติตนเป็น 
ข้าราชการท่ีดี เป็นคนดี คนเก่งที่มีจิตสาธารณะ รักษาช่ือเสียงเกียรติยศของข้าราชการ และสร้างมาตรฐานและ 
ความน่าเชื่อถือให กับระบบราชการ ทำงานเพื่อประเทศชาติ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
อย่างแท้จริง 
 
๙. วิธีดำเนินการ 

โครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้นำแนว
ทางการดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ ราชการ ในกระบวนการอบรมสัมมนาร่วมกัน โดยนำหลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี : ต้นกล้าข้าราชการ 
มาดำเนินการ ในรูปแบบออนไลน์ โดยจัดดำเนินการจำนวน ๕ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐ คน พร้อมทั้งการติดตามและ 
ประเมินผลโครงการ ทั้งน้ี แบ่งการดำเนินการออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ 

๑) สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ จำนวน ๒ รุ่น 
๒) ส่วนราชการที่มีความร่วมมือกับสำนักงาน ก.พ. จำนวน ๓ ส่วนราชการ ส่วนราชการละ ๑ 

รุ่น ประกอบด้วย  
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

(๑) กรมการพัฒนาชุมชน 
(๒) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
(๓) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
๑๐. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเป็น 
ข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ จำนวน ๕ รุ่น ๆ ละ ๑๐๐ คน รวมผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๕๐๐ คน โดย
กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการรุ่นละ ๑๑ - ๑๒ วัน ดังน้ี 
 

รุ่นที ่ ระยะเวลาดำเนินการ ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบดำเนินการ 
๑ วันที่ ๘ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงาน ก.พ. 
๒ วันที่ ๒๔ มิถุนายน – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กรมการพัฒนาชุมชน 
๓ วันที่ ๑๔ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
๔ วันที่ ๓ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
๕ วันที่ ๑๗ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงาน ก.พ. 

 
๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๑๑.๑ ที่ปรึกษาโครงการ 
หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. 
นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. 
นายสมศักด์ิ 
นางสาวรพีพร 

เจตสุรกานต์ 
มณีพงษ์  

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยข้าราชการพลเรือน 

๑๑.๒ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ (สำนักงาน ก.พ.) 
นางสาวมนิษา บุญชิต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
นางสาวเมทินี สุกใส นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
นางสาวมัชฌิมา แก้วพรหม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

๑๑.๓ สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 
นายเอกราช ญาณอุบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน 
นางชนัญญา ภู่ระหงษ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
นางสาวจินตนา สายสอน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

๑๑.๔ กองการเจ้าหน้าที่ สำนกงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
นายกิตติรัตน์      ดวงภุมเมศ      ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคลและเสริมสร้างวินัย 
นายวิภูษณะ          เยาดำ      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

๑๑.๕ สถาบนัพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

        สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นางชญานันท์      ภักดีจิตต์     ผู้อำนวยการกองกลาง ทำหน้าที่ 

    ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร 
   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นางนริศรา    พุทธเกษม    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
นายพงศ์ภาคย์     อินพ่วง    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

กำหนดการอบมรสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ” ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 ในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 1 
ดำเนินการโดย สำนักงาน ก.พ.ระหว่างวันที่ 8 – 22 มิถุนายน 2563 

วัน / เวลา เช้า พัก บ่าย เย็น 

วันจันทร ที่ ๘ มิ.ย. 
๖๓ 

๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร  

วันอังคาร ที่ ๙ มิ.ย. 
๖๓ 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  
พิธีเปิด และ ชี้แจงหลักสูตร 

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ปาฐกถาพิเศษ หัวข้ อปรัชญา 

การเป็นข้าราชการที่ดี 

พัก
กล

างวั
น 

๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศกับการทํางานของ

ข้าราชการ 

 
๑๖.๓๐ น. กิจกรรมกลุม่สัมพันธ์ (ครั้งที่ ๑) 

วันพุธที่ ๑๐ ม.ิย. ๖๓ 

๐๘
.๓

๐ 
– 
๐๙

.๐
๐ 

สะ
ท้อ

นก
าร

เรยี
นร

ู ้ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กฎหมายพื้นฐานสําหรับขา้ราชการ 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. คณุลักษระของข้าราชการ

ยุคใหม ่และ การให้บริการประชาชน 
๑๖.๐๐ น. กิจกรรมกลุม่สัมพันธ์ (ครั้งที่ ๒) 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ 
มิ.ย. ๖๓ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.ระบบขา้ราชชการไทย 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.ค่าตอบแทนสําหรับ

ข้าราชการ พลเรือนสามัญและสวัสดิการและ
ประโยชน์เกื้อกูล 

๑๖.๐๐ น. กิจกรรม 
กลุ มสัมพันธ (ครั้งที่ 

๓) 

จัดทําโครงการ 
พัฒนางาน
รายบุคคล 

วันศุกร์ 
ที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๓ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การบรรจุแต่ งตั้ง 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การเตรียมความพร้อมใน
การศึกษาพื้นที่และการเขียนข้อเสนอเพื่อการ

พัฒนาชุมชน 
ภารกิจ "เปิดตา เปิดใจ" (ครั้งที่ ๑) 

วันอาทิตย์ 
ที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๓ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วินัยและจรรยาข้าราชการ 
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และ ศึกษา

หลักการทรงงานใน ร.๙ และ ร.๑๐ 
ภารกิจ "เปิดตา เปิด

ใจ" (ครั้งที ่2) 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

วัน / เวลา เช้า พัก บ่าย เย็น 

วันจันทร ์ที่ ๑๕ มิ.ย. 
๖๓ 

๐๘
.๓

๐ 
– 
๐๙

.๐
๐ 

สะ
ท้อ

นก
าร

เรยี
นร

ู ้
 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.ประมวลจริยธรรมสําหรับ
ข้าราชการ 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.การปฏิบัติตนในงานพระราชพิธีและรัฐพิธี 
ภารกิจ "เปิดตา เปิด

ใจ" (ครั้งที ่3) 

วันองัคาร 
ที่ ๑๖  
มิ.ย. ๖๓ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ศลิปะในการเขียนหนังสือ
ราชการ 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เสริมสรา้งสมรรถนะหลักขา้ราชการพลเรือนสามัญ 
ภารกิจ "เปิดตา เปิด

ใจ" (ครั้งที ่3) 

วันพุธ 

ที่ ๑๗ มิ.ย. ๖๓ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คณุลักษณะของข้าราชการ 
 ยุคใหม่ และการให้บริการประชาชน  

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เทคนิคการออมเงินสําหรับข้าราชการยุคใหม ่
ภารกิจ "เปิดตา เปิด

ใจ" (ครั้งที ่4) 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ 
มิ.ย. ๖๓ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ข้าราชการไทยใส่ใจสขุภาพ 

 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และจัดทําข้อเสนอรายกลุ่ม 
ภารกิจ "เปิดตา เปิด

ใจ" (ครั้งที ่5) 

วันศุกร์ 
ที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๓ 

 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ศลิปะในการเขียนหนังสือ
ราชการ  

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เสริมสรา้งสมรรถนะ
หลักข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ภารกิจ "เปิด
ตา เปิดใจ" 
(ครั้งที่ 6) 

จัดทําโครงการ พัฒนา
งานรายบุคคล 

วันจันทร ์ที่ ๒๒ มิ.ย. 
๖๓ 

 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  นําเสนอโครงการ 

 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.กิจกรรมสะท้อนการ
เรียนรู้ 

๑๕.๐๐ –๑๖.๐๐ น. พิธีปิด 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

หมายเหตุ 
๑. พักเบรกระหว่างการอบรมตามความเหมาะสมที่วิทยากรกําหนด  
๒. พักกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. 
๓. กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม 
๔. ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีส่วนร่วมในการเรียนตลอดหลักสูตรตามวัน เวลา ที่กำหนด โดยถือเป็นการปฏิบัติราชการ และเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 
   ผู้เข้ารับการอบรมต้องไม่ปฏิบัติงาสนอื่นระหว่างการอบรม  
๕. เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน สถานที่ในการอบรมควรเป็นสถานที่ที่ส่งเสริมและเอื้ออำนวยการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 
กําหนดการ การอบรมสัมมนาร่วมกัน "หลักสูตรการเปน็ข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าขา้ราชการ" ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในรปูแบบออนไลนร์ุ่นที่ 2 ดําเนนิการโดย 

วิทยาลัยพัฒนาชุมชน สถาบันการพฒันาชมุชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  ระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 

  เวลา  24 มิย.63 25 มิย.63 26 มิย.63 27 มิย.63 28 มิย.63 

๐๙.๐๐ - 
๑๐.๓๐ง น. 

 
 
 

วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน สถาบันการ
พัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชี้แจง

รายละเอียด 
หลักสูตร 

 

พิธีเปิดและชี้แจงหลักสูตร  
ระบบราชการไทย 

 
การบรรจุแต งตั้ง 

คุณลักษณะของข้าราชการยุค
ใหม่และการ ให้บริการ

ประชาชน 10.30 - 
๑๒.๐๐ น. 

ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อปรัชญา 
การเป็นข้าราชการที่ดี 

๑๓.๐๐ - ๑
4.3๐ น. 

ยุทธศาสตร์ชาติและ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ กับการทํางาน 

ของข้าราชการ 

กฎหมายพื้นฐานสําหรับ 
ข้าราชการ 

ค่าตอบแทนสาํหรับ 
ข้าราชการพลเรือน สามัญ

และสวัสดิการ และ
ประโยชน์เกื้อกูล 

ถอดบทเรียน คุณลักษณะ ของ
ข้าราชการยุคใหม่ และ การ

ให้บริการประชาชน 

๑4.30 - ๑
6.0๐ น. 

 

๑6.00 - ๑
7.0๐ น. 

17.00 - 
20.00 น. 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ภายใต้ ระบบพี่
เลี้ยง (Mentor 1) 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ภายใต้
ระบบพี่เลี้ยง (Mentor 2) 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ภายใต้
ระบบพี่เลี้ยง (Mentor 3) / 

การตั้งเป้าหมาย 

ภารกิจ "เปิดตา เปิดใจ" 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

เวลา 29 มิย.63 30 มิย.63 1 กค.63 2 กค.63 3 กค.63 4 กค.63 5 กค.63 

๐๙.๐๐ - 
๑๐.๓๐ น. 

การปฏิบัติตนในงาน
พระราช พิธีและรัฐ

พิธี 

เสริมสร้างสมรรถนะ
หลัก ข้าราชการพล

เรือนสามัญ 

ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง 

ศิลปะในการเขยีน หนังสือ
ราชการ 

วินัยและจรรยา ข้าราชการ เทคนิคการออมเงิน 
สําหรับข้าราชการยุคใหม ่

กิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้ 

10.30 - 
๑๒.๐๐ น. 

  ศึกษาหลักการ
ทรงงาน ใน ร.๙ 

และ ร.๑๐ 

    

๑๓.๐๐ - ๑
4.3๐ น. 

การเตรียมความ
พร้อม ในการศึกษา
พื้นที่และการ เขียน
ข้อเสนอเพื่อการ
พัฒนา ชุมชน 

ถอดบทเรียน 
เสริมสร้างสมรรถนะ
หลักข้าราชการ พล

เรือนสามัญ 

ถอดบทเรียน ศิลปะใน 

การเขียนหนังสือราชการ 

ประมวลจริยธรรม สําหรับ
ข้าราชการ 

ข้าราชการไทยใส่ ใจ 
สุขภาพ 

ปณิธานข้าราชการไทย 

๑4.30 - ๑
6.0๐ น. 

 

กิจกรรมกลุม่
สัมพันธ์ 

พิธีปิด 

   และจัดทํา
ข้อเสนอราย 

กลุ่ม 

    

 

17.00 - 
20.00 น. 

ภารกิจ "เปิดตา 
เปิดใจ"/ การ
ตั้งเป้าหมาย 

กิจกรรมกลุม่สมัพันธ์
ภายใต้ ระบบพี่เลี้ยง 

(Mentor 4) 

กิจกรรมกลุม่สมัพันธ์ ภายใต้ 
ระบบพี่เลี้ยง (Mentor 5) 

กิจกรรมกลุม่สมัพันธ์ ภายใต้ 
ระบบพี่เลี้ยง (Mentor 6) 

 

นําเสนอโครงการ 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

หมายเหตุ :  
1. การจัดวันตามกําหนดการลําดับตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์  
2. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
3. รับประทานอาหารกลางวัน     เวลา 12.00 - 13.00 น. 
4. รับประทานอาหารเย็น          เวลา 16.00 - 17.00 น. 
๕. ผู้เข้ารับการอบรมต องมีส่วนร่วมในการเรียนตลอดหลักสูตรตามวัน เวลา ที่กําหนด โดยถือเป็นการปฏิบัติราชการ และเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 
   ผู้เข้ารับการอบรมต้องไม่ปฏิบัติงานอื่นระหว่างการอบรม 
๖. เพื่อประโยชน์ ในการเรียนรู้ของผู้เรียน สถานที่ในการอบรมควรเป็นสถานที่ที่ส่งเสริมและเอื้ออํานวยการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เหมาะสมตามสถานการณ์  
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

สิ่งที่ส่งมาด้ วย ๑ 

กําหนดการ การอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเปน็ข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในรปูแบบออนไลน์ รุ่นที่ ๓  
ดําเนนิการโดย สํานักงานปลัดสาํนักนายกรฐัมนตรี ระหว่างวันที ่๑๔ -  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

วัน / เวลา เช้า พัก บ่าย เย็น 
 

๑๔/๐๗/๒๕๖๓ 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ชี้แจง
รายละเอียดหลักสูตร พิธีเปิด 

และ ปาฐกถาพิเศษ 
หัวข้อ ปรัชญาการเป็น

ข้าราชการที่ดี 

 
๐๙.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. 

เสริมสร้างสมรรถนะหลัก 
ข้าราชการ 

พัก
กล

างวั
น 

 
๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. คณุลักษณะของ

ข้าราชการยุคใหม่และการให้บริการประชาชน 

 
๑๖.๓๐ น. กิจกรรมกลุม่สัมพันธ์ (ครั้งที่ ๑) 

 

๑๕/๐๗/๒๕๖๓ 

๐๘
.๓๐

 – 
๐๙

.๐๐
 สะ

ท้อ
นก

าร
เรีย

นร
ู ้ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กฎหมายปกครองกับการทํางาน

ของ ข้าราชการ 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ยุทธศาสตร์ชาติและ 
แผนการปฏิรูปประเทศกับการทํางานของ

ข้าราชการ 

๑๖.๐๐ น. กิจกรรมกลุม่สัมพันธ์ (ครั้งที่ ๒) 

 

๑๖/๐๗/๒๕๖๓ 

 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ระบบราชการไทย 

 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  การบรรจุแต่งตั้ง 

๑๖.๐๐ น. กิจกรรม
กลุ่มสมัพันธ์  
(ครั้งที่ ๓) 

จัดทําโครงการ พัฒนา
งานรายบุคคล 

 

๑๗/๐๗/๒๕๖๓ 

 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ค่าตอบแทนสําหรับข้าราชการ 

พลเรือนสามัญ สวัสดิการและประโยชน์ เกื้อกูล 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การเตรียมความพร้อม 
ในการศึกษาพื้นที่ และการเขียนข้อเสนอ เพื่อ

การพัฒนาชุมชน 

 
ภารกิจ "เปิดตา เปิดใจ" (ครั้งที่ ๑) 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

วัน / เวลา เช้า พัก บ่าย เย็น 

๑๘/๐๗/๒๕๖๓ 
๐๘

.๓๐
 – 

๐๙
.๐๐

 สะ
ท้อ

นก
าร

เรีย
นร

ู ้
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณฯ 

พัก
กล

างวั
น 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ศิลปะในการเขียน
หนังสือราชการ และการเขียนรายงานการ

ประชุม 

ภารกิจ "เปิดตา เปิด
ใจ" (ครั้งที ่๒) 

จัดทําโครงการ 
พัฒนางานรายบุคคล 

๑๙/๐๗/๒๕๖๓ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 

๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาหลักการทรงงานใน ร.๙ 
และ ร.๑๐ 

20/07/2563 09.00 – 12.00 น. ข้าราชการกับการทำงานจิตอาสา 
13.00 – 16.00 น.การปฏิบัติตามระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรวี่าด้วยการลาของข้าราชการ 
ภารกิจ “เปิดตา เปิดใจ” (ครัง้ที่ 3) 

21/07/2563 09.00 – 12.00 น.การรักษาวินัยและจรรยา
ข้าราชการ 

13.00 – 16.00 น. ประมวลจริยธรรมสำหรับ
ข้าราชการ 

ภารกิจ “เปิดตา เปิดใจ” (ครัง้ที่ 4) 

22/07/2563 09.00 – 12.00 น. คณุธรรมจริยธรรมของข้าราชการ
กับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

13.00 – 16.00 น. เทคนิคการออมเงินสำหรับ
ข้าราชการบรรจุใหม ่

ภารกิจ “เปิดตา เปิดใจ” (ครัง้ที่ 5) 

23/07/2563 09.00 – 12.00 น. ข้าราชการไทยใส่ใจสขุภาพ 
13.00 – 16.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และ

จัดทำข้อเสนอรายงานกลุ่ม 
 

24/07/2563 09.00 – 12.00 น. นำเสนอโครงการ 13.00 – 15.00 น. กิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้ 15.00 – 16.00 น. พิธีปิด 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

หมายเหตุ : 

1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ เวลา 14.30 – 14.45 น. 
2. พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา 12.00 - 13.00 น. 
3. กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
๔. ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีส่วนร่วมในการเรียนตลอดหลักสูตรตามวัน เวลา ที่กําหนด โดยถือเป็นการปฏิบัติราชการ และเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 
    ผู้เข้ารับการอบรมต้องไม่ปฏิบัติงานอื่นระหว่างการอบรม 
๕. เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน สถานที่ในการอบรมควรเป็นสถานที่ที่ส่งเสริมและเอื้ออํานวยการเรียนร็ของผู้เรียนให้เหมาะสมตามสถานการณ์  
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

กําหนดการ การอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเปน็ข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในรปูแบบออนไลน์รุน่ที่ ๔  
ดําเนนิการโดย สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

วัน / เวลา เช้า พัก บ่าย เย็น 

๐๑/๐๘/๒๕๖๓ ๐๙.0๐ – 12.๐๐ น. ชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร 

พัก
กล

าง
วัน

 

 

๐๓/๐๘/๒๕๖๓ 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. พิธี
เปิด และ ชี้แจงหลักสูตร 

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ปาฐกถา
พิเศษ หัวข้อปรัชญา การเป็น

ข้าราชการที่ดี 

๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ยุทธศาสตร์ชาติและ 
แผนการปฏิรูปประเทศกับการทํางานของ

ข้าราชการ 
๑๖.๓๐ น. กิจกรรมกลุม่สัมพันธ์ (ครั้งที่ ๑) 

๐๔/๐๘/๒๕๖๓ 

๐๘
.๓

๐ 
– 

๐๙
.๐

๐ 
สะ

ท้อ
นก

าร
เรีย

นร
ู้ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กฎหมายพื้นฐานสําหรับ

ข้าราชการ 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. คณุลักษณะของข้าราชการ 

ยุคใหมแ่ละการให้บริการประชาชน 
๑๖.๐๐ น. กิจกรรมกลุม่สัมพันธ์  (ครั้งที ่๒) 

๐๕/๐๘/๒๕๖๓ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ระบบราชการไทย 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ ค่าตอบแทนสําหรับข้าราชการ 
พลเรือนสามัญและสวัสดิการและประโยชน เกื้อกูล 

๑๖.๐๐ น. กิจกรรม
กลุ่มสมัพันธ์ (ครั้งที่ ๓) 

จัดทําโครงการ พัฒนา
งานรายบุคคล 

๐๖/๐๘/๒๕๖๓ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  การบรรจุแต่งตั้ง 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การเตรียมความพร้อม ใน
การศึกษาพื้นที่และการเขียนข้อเสนอ เพื่อการ

พัฒนาชุมชน 
ภารกิจ "เปิดตา เปิดใจ" (ครั้งที่ ๑) 

๐๗/๐๘/๒๕๖๓ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ศลิปะในการเขียนหนังสือ

ราชการ 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

เสริมสร้างสมรรถนะหลักข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ภารกิจ "เปิดตา เปิดใจ" 

(ครั้งที่ ๒) 
จัดทําโครงการ พัฒนา

งานรายบุคคล 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

วัน / เวลา เช้า พัก บ่าย เย็น 

๑๐/๐๘/๒๕๖๓ 

๐๘
.๓

๐ 
– 

๐๙
.๐

๐ 
สะ

ท้อ
นก

าร
เรีย

นร
ู้ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วินัยและจรรยาข้าราชการ 

พัก
กล

าง
วัน

 

๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง 
ศึกษาหลักการทรงงานใน ร.๙ และ ร.๑๐ 

 

11/08/2563 
09.00 – 12.00 น. ประมวลจริยธรรมสำหรับ

ข้าราชการ 
13.00 – 16.00 น. การปฏิบัติตนในงานพระราชพิธีและรัฐพิธี 

ภารกิจ "เปิดตา เปิดใจ"  
(ครั้งที่ 3) 

13/08/2563 
09.00 – 12.00 น. เสริมสร้างสมรรถนะหลัก

ข้าราชการ 
13.00 – 16.00 น. ศลิปะในการเขียนหนังสือราชการ 

ภารกิจ "เปิดตา เปิดใจ"  
(ครั้งที่ 4) 

14/08/2563 
09.00 – 12.00 น. คณุลักษณะของข้าราชการยุค

ใหม่ และการให้บริการประชาชน 
13.00 – 16.00 น. เทคนิคการออมเงินสำหรับข้าราชการยุค

ใหม ่
ภารกิจ "เปิดตา เปิดใจ"  

(ครั้งที่ 5) 

17/08/2563 09.00 – 12.00 น. ข้าราชการไทยใส่ใจสขุภาพ 
13.00 – 16.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และจัดทำข้อเสนอราย

กลุ่ม 
 

18/08/2563 09.00 – 12.00 น. นำเสนอโครงการ 
13.00 – 15.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และจัดทำข้อเสนอ

รายกลุ่มและกิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้ 
15.00 – 16.00 น. พิธีปิด 

หมายเหตุ : 

1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ เวลา 14.30 – 14.45 น. 
2. พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา 12.00 - 13.00 น. 
3. กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
๔. ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีส่วนร่วมในการเรียนตลอดหลักสูตรตามวัน เวลา ที่กําหนด โดยถือเป็นการปฏิบัติราชการ และเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 
    ผู้เข้ารับการอบรมต้องไม่ปฏิบัติงานอื่นระหว่างการอบรม 
๕. เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน สถานที่ในการอบรมควรเป็นสถานที่ที่ส่งเสริมและเอื้ออํานวยการเรียนร็ของผู้เรียนให้เหมาะสมตามสถานการณ์  
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

กําหนดการ การอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเปน็ข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในรปูแบบออนไลน์ รุ่นที่ ๕  
ดําเนนิการโดย สํานักงาน ก.พ. ระหว่างวันที่ ๑๗ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๓ 

 
วัน / เวลา เช้า พัก บ่าย เย็น 

๑๗/๐๘/๒๕๖๓ ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร  

๑๘/๐๘/๒๕๖๓ 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. พิธี
เปิดและชี้แจงหลักสูตร 

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ปาฐกถา
พิเศษ หัวข้อปรัชญา การเป็น

ข้าราชการที่ดี 

พัก
กล

างวั
น 

๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ยุทธศาสตร์ชาติและ แผนการ
ปฏิรูปประเทศกับการทํางานของข้าราชการ 

๑๖.๓๐ น. กิจกรรมกลุม่สัมพันธ์  (ครั้งที ่๑) 

 
๑๙/๐๘/๒๕๖๓ 

๐๘
.๓

๐ 
– 
๐๙

.๐
๐ 

สะ
ท้อ

นก
าร

เรยี
นร

ู ้

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กฎหมายพื้นฐานสําหรับ
ข้าราชการ 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  คุณลักษณะของข้าราชการ
ยุคใหมแ่ละ การให้บริการประชาชน 

๑๖.๐๐ น. กิจกรรมกลุม่สัมพันธ์  (ครั้งที ่๒) 

 
๒๐/๐๘/๒๕๖๓ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ระบบราชการไทย 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ ค่าตอบแทนสําหรับ

ข้าราชการพลเรือนสามัญและสวัสดิการและ
ประโยชน์เกื้อกูล 

๑๖.๐๐ น. กิจกรรมกลุม่
สัมพันธ  (ครั้งที่ ๓) 

จัดทําโครงการ 
พัฒนางานรายบุคคล 

๒๑/๐๘/๒๕๖๓ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การบรรจุแต่งตั้ง 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การเตรียมความพร้อมใน

การศึกษาพื้นที่และการเขียนข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
ชุมชน 

ภารกิจ "เปิดตา เปิดใจ" (ครั้งที่ ๑) 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

วัน / เวลา เช้า พัก บ่าย เย็น 

๒๔/๐๘/๒๕๖๓ 
๐๘

.๓
๐ 

– 
๐๙

.๐
๐ 

สะ
ท้อ

นก
าร

เรยี
นร

ู ้
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ศลิปะในการเขียนหนังสือราชการ 

พัก
กล

างวั
น 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
เสริมสร้างสมรรถนะหลักข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ภารกิจ "เปิดตา เปิดใจ" 
(ครั้งที่ ๒) 

จัดทําโครงการ 
พัฒนางานรายบุคคล 

25/08/2563 ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วินัยและจรรยาข้าราชการ 
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาหลักการทรง

งานใน ร.๙ และ ร.๑๐ 
 

26/08/2563 
09.00 – 12.00 น. ประมวลจริยธรรมสำหรับ

ข้าราชการ 
13.00 – 16.00 น. การปฏิบัติตนในงานพระราช

พิธีและรัฐพิธี 
ภารกิจ "เปิดตา เปิดใจ"  

(ครั้งที่ 3) 

27/08/2563 
09.00 – 12.00 น. เสริมสร้างสมรรถนะหลัก

ข้าราชการ 
13.00 – 16.00 น. ศลิปะในการเขียนหนังสือ

ราชการ 
ภารกิจ "เปิดตา เปิดใจ"  

(ครั้งที่ 4) 

28/08/2563 
09.00 – 12.00 น. คณุลักษณะของข้าราชการยุคใหม่ 

และการให้บรกิารประชาชน 
13.00 – 16.00 น. เทคนิคการออมเงินสำหรับ

ข้าราชการยุคใหม่ 
ภารกิจ "เปิดตา เปิดใจ"  

(ครั้งที่ 5) 

01/09/2563 09.00 – 12.00 น. ข้าราชการไทยใส่ใจสขุภาพ 13.00 – 16.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และจัดทำข้อเสนอรายกลุ่ม  

02/09/2563 09.00 – 12.00 น. นำเสนอโครงการ 
13.00 – 15.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และจัดทำ

ข้อเสนอรายกลุ่มและกิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้ 
15.00 – 16.00 น. พิธี

ปิด 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

หมายเหตุ : 

1. พักเบรกระหว่างการอบรมตามความเหมาะสมที่วิทยากรกำหนด 
2. พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา 12.00 - 13.00 น. 
3. กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
๔. ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีส่วนร่วมในการเรียนตลอดหลักสูตรตามวัน เวลา ที่กําหนด โดยถือเป็นการปฏิบัติราชการ และเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 
    ผู้เข้ารับการอบรมต้องไม่ปฏิบัติงานอื่นระหว่างการอบรม 
๕. เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน สถานที่ในการอบรมควรเป็นสถานที่ที่ส่งเสริมและเอื้ออํานวยการเรียนร็ของผู้เรียนให้เหมาะสมตามสถานการณ์  
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่าง

ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ” 
 รุ่นที่ 39 ระหว่างวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2563 

ในรูปแบบออนไลน์  

3. 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

รายชื่อผู้เขารับการฝึกอบรม 
หลักสูตร การเป็นข้าราชการท่ีดีสำหรับขา้ราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหนา้ทีร่าชการ รุน่ที่ 39 

ระหว่างวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2563 (ในรปูแบบ Online : ถ่ายทอดสด) 
 

 

ลำดบัท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด 
1 นางสาวพัชรา  อุ่นผัด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาท่ีดิน 

2 นางสาวภัทราวดี เชื้อคำฮด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาท่ีดิน 

3 นางสาวญาดา อินชัยยงค ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาท่ีดิน 

4 นางสาศศิวิมล ช่ำมะณี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาท่ีดิน 

5 นายทศกร ทว้มยัง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมพัฒนาท่ีดิน 

6 นายวิศรุฒ อนันตเดโชชัย เศรษฐกรปฏบัิติการ กรมพัฒนาท่ีดิน 

7 นางสาวธนวรรณ ณ นคร นิติกรปฏิบัติการ กรมพัฒนาท่ีดิน 

8 นางสาวณัฐพร ตรีรัญเพชร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาท่ีดิน 

9 นางสาวสโรชา เหมือนสุดใจ นักสำรวจดินปฏิบัติการ กรมพัฒนาท่ีดิน 

10 นางสาวมณีรตัน์ แจ้งประจักษ์ นักสำรวจดินปฏิบัติการ กรมพัฒนาท่ีดิน 

11 นายอานนท์ นันสว่าง นักสำรวจดินปฏิบัติการ กรมพัฒนาท่ีดิน 

12 นางสาวอริศรา พลแสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมพัฒนาท่ีดิน 

13 นางสาวสุภากร ดีปัญญา นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมพัฒนาท่ีดิน 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๗๓ - 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน 

(งบPMQA) 
 กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (KM LDD) 
 กิจกกรรมการพัฒนาความรู้/ทักษะสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน

ราชการ (งบกิจกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA) 
 จำนวน  3 โครงการ  /  6 กิจกรรม  
 เป้าหมาย 829 ราย  
 งบประมาณประจำปี  10,040 บาท (หนึ่งหม่ืนสี่สิบบาทถ้วน) 

 
 

1. โครงการฝึกอบรมผ่านสื่อการเรียนการสอนระบบ e-Training หลักสตูร “การจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพัฒนาท่ีดิน” รุ่นท่ี 10 

2. โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คร้ังท่ี 1 เร่ือง “เส้นทางสู่ความสำเร็จกับรางวัล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมพัฒนาท่ีดิน ประจำปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒”  

3. โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คร้ังท่ี 2 “เส้นทางสู่ความสำเร็จกับการเดินทาง
ศึกษาดูงานต่างประเทศ” 

4. โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คร้ังท่ี 3 “เส้นทางสู่ความสำเร็จกับการเดินทาง
ศึกษาต่อต่างประเทศ” 

5. โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คร้ังท่ี 4 “เส้นทางสู่ความสำเร็จกับการเดินทาง
ฝึกอบรมต่างประเทศ” 

6. กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ผู้รู้ (Best Practice) 

“งาน /  กิจกรรม / โครงการ” 
พัฒนาความรู้ ทักษะ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ

พนักงานราชการ (งบ PMQA ) 
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โครงการฝึกอบรม 
ผ่านสื่อการเรียนการสอน LDD e-Training หลักสูตร 

“การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพัฒนาที่ดิน” รุ่นที่ 10 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

1. 



- ๑๗๕ - 
 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนระบบ LDD e-Training  
หลักสูตร “การจัดระบบอนรุักษ์ดินและนำ้ในเขตพัฒนาท่ีดิน” รุ่นที่ 10 

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 27 สิงหาคม 2563 
 

 
1. หลักการและเหตุผล  
 การอนุรักษ์ดินและน้ำเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของกรมพัฒนาที่ดิน ตามพระราชบัญญัติ พัฒนาที่ดิน 
พ.ศ.2551 มาตรา 5 และ มาตรา 9 (5) ได้กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน มีอำนาจและหน้าที่กำหนด
มาตรการเพื่อการปรับปรุงดินและที่ดิน หรือกำหนดมาตรการเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และตามยุทธศาสตร์   
กรมพัฒนาที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ 2 คือการอนุรักษ์ดินและน้ำ กรมพัฒนาที่ดินจึงได้จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
ทั้งวิธีกลและวิธีพืช เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เนื่องจากการชะล้างพังทลายของดินเป็นสาเหตุ
หลักของการสูญเสียธาตุอาหารพืช และความเสื่อมถอยของผลิตภาพในการผลิตพืชของดินแต่ละปีผิวหน้าดิน 
และปุ๋ยธรรมชาติถูกชะล้างลงสู่แหล่งน้ำคิดเป็นมูลค่าประมาณ ๓,๗๗๕ ล้านบาท รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขุด
ลอกตะกอนดิน ซึ่งลงไปทับถมในแหล่งน้ำไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท นอกจากนี้การชะล้างพังทลายของดินยัง
ส่งผลเสียหายต่อเนื่องถึงคุณภาพของน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา การประมง การตื้นเขินของเส้นทางสัญจรทาง
น้ำ และยังมีผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรอีกด้วย   

 นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา นักวิชาการของกรมฯ ที่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์การ
ทำงานด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ เริ ่มทยอยเกษียณอายุราชการ เกิดช่องว่างในการถ่ายทอดทักษะและ
ประสบการณ์เฉพาะด้าน ข้าราชการใหม่ๆ มีความรู้สูงแต่ยังขาดทักษะและประสบการณ์ในการทำงานในพื้นที่ 
การถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบจะช่วยให้ข้าราชการรุ่นใหม่ปฏิบัติงานอยู่บนพ้ืนฐานความรู้ ความเข้าใจ
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นการช่วยลดการลองผิดลองถูก ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดินจึงดำเนินการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management : KM) มีการสกัดความรู ้ รวบรวมองค์ความรู ้ เป็นหมวดหมู่ และการ
จัดเก็บองค์ความรู้ให้ง่ายต่อการศึกษาเรียนรู้ รวมถึงสร้างวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบที่
น่าสนใจ ทันสมัย โดยนำชุดองค์ความรู้ด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพัฒนาที่ดินมาจัดทำเป็น
เอกสารรูปเล่มนำลงเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน 
ได้นำโปรแกรม Moodle เข้ามาใช้ในการสร้างระบบ LDD e-Training เพื่อการฝึกอบรมออนไลน์ ซึ่งจะ
สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย มีระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อวีดีทัศน์ มีระบบการทดสอบ
ออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถทดสอบระดับความรู้และสามารถกลับไปทบทวนความรู้ได้สะดวกและรวดเร็ว โดยได้
เริ่มโครงการฝึกอบรมผ่านสื่อการเรียนการสอนระบบ LDD e-Training หลักสูตร “การจัดระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ำในเขตพัฒนาที่ดิน” มาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
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 กองการเจ้าหน้าที ่ พิจารณาแล้วเห็นว่า ระบบ LDD e-Training เป็นการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน การเข้าถึงเนื้อหาเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่ 
ทุกเวลา ทุกกลุ่มเป้าหมาย (Anywhere-anytime learning) ดังนั้น จึงเห็นควรจัดโครงการฝึกอบรมผ่าน
สื่อการเรียนสอนระบบ LDD e-Training หลักสูตร “การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพัฒนาที่ดิน” รุ่นที่ 
10 ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรกรมฯ ด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขต
พัฒนาที่ดิน โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการเรียนการสอนระบบ LDD e-Training  
 
3. กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม 

3.1 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน จำนวน 75 คน (นายชาคริต  อินนะระ ผู้อำนวยการสถานี
พัฒนาที่ดินสระแก้ว และนายปัญญา ใจสมุทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต ผ่านการอบรมหลักสูตรน้ี
แล้ว) 

3.2 ข้าราชการและพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร นักสำรวจดิน นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน นักวิทยาศาสตร์ เศรษฐกร และเจ้าพนักงานการเกษตร ภายในหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน        
ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

4. ระยะเวลาและสถานท่ีฝกึอบรม 
 กำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 – 27  กุมภาพันธ์ 2563 และเข้ารับการฝึกอบรม
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 – 27 สิงหาคม 2563 

5. กำหนดการฝึกอบรม  
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ Smart Phone 
ผ่านระบบ LDD e - Training และสามารถ Download เอกสารประกอบการเรียนรู้ และ VDO การเรียนรู้
ได้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 – 27 สิงหาคม 2563 และกำหนดสอบขั้นตอนสุดท้ายเดือนกันยายน 
2563 ณ กรมพัฒนาที่ดิน  กรุงเทพมหานคร 

6. รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม        
 การฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ LDD e-Training หลักสูตร “การจัดระบบอนุรักษ์ดิน

และน้ำในเขตพัฒนาที่ดิน” ประกอบด้วย 4 ชุดวิชา คือ   
 ชุดวิชาที่ 1 การวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่และปัญหาในเขตพัฒนาที่ดิน     
 ชุดวิชาที่ 2 มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำและการใช้หญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ำ   
 ชุดวิชาที่ 3 มาตรการจัดการดินที่มีปัญหาและการปรับปรุงบำรุงดิน   

ชุดวิชาที่ 4 การดำเนินงานจัดทำเขตพัฒนาทีดิ่นและสร้างเครือข่ายชุมชนมสี่วนร่วม : พ้ืนที่กรณศีึกษา 
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โดยกำหนดการเรียนชุดวิชาที่ 1 – 4 ชุดวิชาละ 1 เดือนคร่ึง  รวม 6 เดือน 

7. ขั้นตอนการเขา้ฝึกอบรมออนไลนผ์่านระบบ LDD e-Training 
7.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครเป็น

สมาชิกระบบเครือข่าย LDD Network  และส่งมาที่ psd_8@ldd.go.th เพื่อรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าเรียนในระบบ LDD e-Training ผู้ที ่เป็นสมาชิกระบบเครือข่าย LDD 
Network อยู่แล้วจะได้ Username  และ  Password เดิม กรณีผู้เข้าอบรมไม่มีชื่อผู้ใช้งานหรือไม่ทราบช่ือ
ผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ให้ติดต่อกลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โทร. 0-2562-5100 ต่อ 1378 หรือ E-mail : cit_5@ldd.go.th เพื่อขอสมัครเป็นสมาชิกระบบเครือข่าย 
LDD Network  

7.2 หลังจากผู้เข้าอบรมได้รับชื่อผู้ใช้งาน (Username)  และรหัสผ่าน (Password) ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถ Log in  เข้าระบบ Intranet ของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือเข้าสู่ระบบ LDD  e-Training  
ได้ที่ http://lddetraining.ldd.go.th/moodle/login/index.php ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้
จากหน้าแรกของ “ระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  LDD   e-Training”  

 
7.3 การเข้าอบรมผ่านระบบ LDD   e-Training หลังจากผู้เข้าอบรม Log in ระบบจะแสดงรายการ  

ชุดวิชาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอบรมคือ หลักสูตรการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพัฒนาที่ดิน ซึ่งประกอบด้วย    
4 ชุดวิชา ผู้เข้ารับการอบรมควรเข้าอบรมชุดวิชาตามลำดับ และทำการทดสอบหลังเรียนให้ผ่านตามเกณฑ์     
ที่กำหนด 

7.4 การฝึกอบรมแต่ละชุดวิชามีลำดับในการศึกษาดังน้ี 
   1) ทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ในเวลาที่กำหนด สามารถทำได้ 1 ครั้ง 

2) ศึกษาสื่อประกอบการเรียน ได้แก่ ไฟล์เอกสารประกอบการเรียน และสื่อ VDO  ในชุดวิชา 
รวมทั้งทดลองตอบคำถามท้ายบท ซึ่งสามารถตรวจสอบคำตอบจากเฉลยคำถามท้ายบทได้ด้วยตนเอง 

3) หากมีข้อสงสัยสามารถส่ง E-mail สอบถามไปยังผู้ให้คำปรึกษาของแต่ละชุดวิชาได้     
โดยมีรายช่ือผู้ให้คำปรึกษาตอบคำถาม พร้อม E-mail และหมายเลขโทรศัพท์ ในตอนท้ายของแต่ละชุดวิชา 

4) ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)  โดยแต่ละชุดวิชาสามารถทำแบบทดสอบได้                     
ไม่เกิน 5 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด และระบบจะเก็บเฉพาะคะแนนที่ทำได้สูงสุดในแต่ละชุดวิชา ทั้งน้ี   
ในแต่ละชุดวิชา ผู้เข้าอบรมจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การวัดผลในชุดวิชา
น้ันและคะแนนเฉล่ียรวมของทั้ง 4 ชุดวิชา จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

5) ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องศึกษาจนครบทุกชุดวิชาในหลักสูตร โดยจะต้องทำแบบทดสอบ
ก่อนเรียน และทำแบบทดสอบหลังเรียนจนผ่านเกณฑ์การวัดผล ให้ครบทุกชุดวิชา 

6) เมื่อศึกษาครบทุกชุดวิชาในหลักสูตรและครบกำหนดเวลาที่เปิดให้ฝึกอบรมแล้ว จะมีการ
แจ้งกำหนดการสอบขั้นตอนสุดท้าย โดยจัดสอบ ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร         

8. ขั้นตอนติดตามประเมินผลและสรุปผล 
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 8.1 ดำเนินการติดตามประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการเรียนการสอนระบบ LDD            
e-Training ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองการเจ้าหน้าที่ 
(ระหว่างดำเนินการฝึกอบรม และภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม) 
 8.2 การวัดผล/และเกณฑ์การประเมินผล 
  1) แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) แต่ละชุดวิชาจำนวน 15 ข้อ ทดสอบได้จำนวน  1 ครั้ง 
  2) แบบทดสอบหลังเรียน (Post - test) แต่ละชุดวิชาจำนวน 15 ข้อ ได้จำนวน 5 ครั้ง 
  3) การสอบขั้นตอนสุดท้ายเพื่อรับประกาศนียบัตร การสอบขั้นตอนสุดท้ายพร้อมกันทุกคน
ในเดือนกันยายน 2563  ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร  
 คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิสอบ 
 - ผู้สอบต้องเรียนครบทุกชุดวิชา 
 - ได้คะแนน Post-Test แต่ละชุดวิชาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 (8 คะแนน) 
 - ได้คะแนน Post-Test ทุกชุดวิชารวมกันเฉล่ียแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 (36 คะแนน) 
 ลักษณะข้อสอบ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลารวม 2 ช่ัวโมง 
 - ปรนัย จำนวน 60 ข้อ (ชุดวิชาละ 15 ขอ้) รวม 60 คะแนน 
 - อัตนัย จำนวน 4 ข้อ (บังคับ 1 ข้อ 20 คะแนน อีก 3 ข้อให้เลือกทำ 2 ข้อ ข้อละ 
10 คะแนน รวม 40 คะแนน) 

เกณฑ์การผ่านการประเมิน 
 คะแนนเต็ม 100 คะแนน  คะแนนที่ได้ต้องไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน (ร้อยละ 50) กรณีไม่ผ่าน

ซ่อมได้ 1 ครั้ง ถ้ายังไม่ผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรเป็นผู้เข้าร่วม กรณีผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรการผ่าน
หลักสูตร และถ้าได้คะแนนต้ังแต่ร้อยละ 90 กรมฯ จะประกาศเกียรติคุณ 

      4) การสอบซ่อม กกจ. จะจัดสอบซ่อม 1 ครั้ง หลังจากสอบขั้นตอนสุดท้ายแล้ว ประมาณ 3 เดือน  
 8.3 สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร                                         

9. งบประมาณ  
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าจัดทำเอกสารการสอบ ค่าประกาศนียบัตร เบิกจ่ายจาก
งบประมาณกองการเจ้าหน้าที่ 

10. ผลทีค่าดว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ 
 บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินที่เข้ารับฝึกอบรมโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการเรียนการสอน
ระบบ LDD e-Training หลักสูตร“การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพัฒนาที่ดิน” มีความรู้ ความเข้าใจ    
ในเนื้อหา 4 ชุดวิชา ได้แก่ 1) ชุดวิชาการวิเคราะห์สภาพพื้นที่และปัญหาในเขตพัฒนาที่ดิน 2) ชุดวิชามาตรการ
อนุรักษ์ดินและน้ำและการใช้หญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ำ 3) ชุดวิชามาตรการจัดการดินที่มีปัญหาและ
การปรับปรุงบำรุงดิน 4) ชุดวิชาการดำเนินงานจัดทำเขตพัฒนาที่ดินและสร้างเครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วม : 
พ้ืนที่กรณีศึกษา และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืนได้ 
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11. ประเภทโครงการฝึกอบรม 
 ด้านวิชาการส่งเสริมสมรรถนะ “มุ่งผลสัมฤทธ์ิ” “การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ” 

12. ที่ปรึกษาหลักสูตรการฝึกอบรม 
12.1 นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล    ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
12.2 นางปวีณา  แสงเดือน        ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

13. ผู้อำนวยการโครงการฝกึอบรม 
  นายวิชัย  มณีวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล  กองการเจ้าหน้าที่ 

14. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
14.1 นางโสมศิริ  คณุวโรดม     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
14.2 นางสาวชาสิณี สัมฤทธ์ิ     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
14.3 นายวีรวัฒน์ เตจ๊ะ     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
14.4 นายกุลชาติ  สองเมืองสุข    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
14.5 นายกัณฑ์กวินทร์  ทองปินตา    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

   กลุม่พัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน โทรภายใน 1313, 1213 
โทรศัพท์ 0-2941-1890, 0-2579-8514  โทรสาร  0-2941-1890 
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รายชื่อบุคลากรกรมพัฒนาท่ีดินท่ีผ่านการฝึกอบรมผ่านสื่อการเรียนการสอน LDD  e-Training   
หลักสูตร “การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพัฒนาท่ีดิน” รุ่นท่ี 10 (ส่วนกลาง)   

ระหว่างวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ – 27 สิงหาคม 2563 
 

 
 
 
 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

  กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 

1.  นายอภิชาติ บุญเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

2.  น.ส.สมจินต์ วานิชเสถียร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

3.  นายพงศ์ธร เพียรพิทักษ ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

4.  นายธนัญชย์ ดำขำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

5.  นายณรงค์เดช ฮองกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

6.  น.ส.ปรางทิพย์ อุนจะนำ นักวิชาการเกษตร 

7.  นายอรรถพล ใจคำ นักวิชาการเกษตร 

กองสำรวจดินและวิจัยทรพัยากรดิน 

8.  นายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ 

9.  น.ส.บำรุง ทรัพย์มาก นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ 

10.  นายพชร อริยะสกุล นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ 

11.  นางวรวรรณ ละออพันธ์สกุล นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ 

12.  น.ส.รุ่งนภา ศิริรักษ์ นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ 

13.  น.ส.กรรณิการ ์หอมยามเย็น นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ 

14.  น.ส.ศิริขวัญ ภู่นา นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ 

15.  น.ส.นฤกมล จนัทร์จิราวุฒิกุล นักสำรวจดินชำนาญการ 

16.  น.ส.รวิยา ทองย่น นักสำรวจดินชำนาญการ 

17.  น.ส.ศรัญญา หน่อแก้ว นักสำรวจดินชำนาญการ 

18.  นายดนัย แสนจันทอง นักสำรวจดินชำนาญการ 
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19.  นายพัลลภ หงษ์เจริญไทย นักสำรวจดินชำนาญการ 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

20.  นายวัฒนา พัฒนถาวร นักสำรวจดินชำนาญการ 

21.  น.ส.วิไลลักษณ ์สรรสร้างเจริญ นักสำรวจดินชำนาญการ 

22.  นายพหล รักสำรวจ นักสำรวจดินชำนาญการ 

23.  น.ส.สุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์ นักสำรวจดินชำนาญการ 

24.  น.ส.นิศรา จงหวัง นักสำรวจดินชำนาญการ 

25.  น.ส.สุนันทา อุสาหะ นักสำรวจดินปฏิบัติการ 

26.  นายโกศล เคนทะ นักสำรวจดินปฏิบัติการ 

27.  น.ส.ชญาดา วงศ์พรประทีป นักสำรวจดินปฏิบัติการ 

28.  น.ส.อัญญารัตน์ จุ่งประสพมงคล นักสำรวจดินปฏิบัติการ 

29.  นายธนากร บ้ังเงิน นักสำรวจดินปฏิบัติการ 

30.  นายทศพร รอดหลง นักสำรวจดิน (พรก.) 

31.  น.ส.ศศิวรรณ นันทิรังรอง นักสำรวจดิน (พรก.) 

กองนโยบายและแผนการใชท้ี่ดิน 

32.  น.ส.กัลยา ดำรงสัจจ์ศิร ิ นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ 

33.  น.ส.ศันสนีย์ อรัญวาสน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

34.  น.ส.วันดี พ่ึงเจาะ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
ชำนาญการพิเศษ 

35.  น.ส.ศิริพร เผือกย้ิม เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ 

36.  น.ส.สุภาพร สนิศิริวัฒนา นักสำรวจดินชำนาญการ 

37.  น.ส.อัจฉรี สิงห์โต นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

38.  นายพรชัย ชัยสงคราม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

39.  น.ส.วิรดา ช่ืนสมบัติ นักสำรวจดินปฏิบัติการ 

40.  น.ส.สายรุ้ง วงศ์สามารถ นักสำรวจดินปฏิบัติการ 
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41.  น.ส.ลาวรรณ์ สุวรรณประภา นักสำรวจดินปฏิบัติการ 

42.  น.ส.วารุณี อติศักด์ิกุล นักสำรวจดินปฏิบัติการ 
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43.  น.ส. นรินทร์พร นาเมือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

44.  น.ส.พิมพิลัย นวลละออง นักวิเคราะห์ฯชำนาญการพิเศษ 

45.  น.ส.ดวงสมร เด่นดวง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพฒันาท่ีดิน 

46.  นายสุรเชษฐ์ นาราภัทร์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ 

47.  น.ส.สุภลักษณ ์พฆันกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ 

48.  นางกมรินทร์ น่ิมนวลรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ 

49.  น.ส.นภัสสร โน๊ตศิริ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ 

50.  น.ส.อรอนงค์ โฉมศิร ิ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ 

51.  น.ส.บุศรินทร์ แสวงลาภ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ 

52.  น.ส.ประภัสสร พลวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ 

53.  น.ส.ณัฐพร ประคองเก็บ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ 

54.  น.ส.คชามาศ ต่ายหัวดง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ 

55.  นางจิรพร สวยสม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ 

56.  นายสุทธ์ิเดชา ขุนทอง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 

สถานพีัฒนาท่ีดินกรุงเทพมหานคร 

57.  นายประชา ตามสมัคร ผอ.สพด.กรุงเทพมหานคร 

58.  น.ส.วรลักษณ์ เนียมพูลทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

59.  นายกฤษฎา จงดี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

60.  นายอภิวัฒน์ ข้าวหอมหาง นักวิชาการเกษตร 

สถานพีัฒนาท่ีดินพระนครศรีอยุธยา 



- ๑๘๓ - 
 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

61.  นายขจิตพงษ์ นามภักดี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

62.  น.ส.ภัทรชนก ปัทมะนาวิน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

63.  น.ส.พรไพลิน น่ิมนวล เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

สถานพีัฒนาท่ีดินลพบุร ี

64.  นางรุจิราภรณ์ ปันปวง ผอ.สพด.ลพบุรี 

65.  นายณัฐพงศ์ ภูพวก เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

66.  น.ส.กัญธิมา เทศทอง นักวิชาการเกษตร (พรก.) 

67.  นายพงศธร ศรีนวน นักวิชาการเกษตร (พรก.) 

68.  น.ส.ปิยธิดา ยิสารคุณ นักวิชาการเกษตร (พรก.) 

สถานพีัฒนาท่ีดินนนบุร ี

69.  นายพินิจ งาเนียม ผอ.สพด.นนบุรี 

70.  นายวีรณัฐ ลียากาศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

71.  น.ส.ธนทร สุขชุ่ม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน 

72.  น.ส.ชญาดา สุขวิชัย นักวิชาการเกษตร (พรก.) 

73.  นายยศพล โพธ์ิเจริญ นักวิชาการเกษตร (พรก.) 

สถานพีัฒนาท่ีดินสิงห์บุร ี

74.  นายชัยชนะ บัวชุม ผอ.สพด.สิงห์บุรี 

75.  น.ส.ทัศนีย์ กุณณะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

76.  น.ส.ชินภา ดวงศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

77.  นายพรศักด์ิ สทุธจันทร ์ นักวิชาการเกษตร (พรก.) 

สถานพีัฒนาท่ีดินนครปฐม 

78.  นายวิโรจน์ ชูช่วย ผอ.สพด.นครปฐม 

79.  นายธราธิป บุญบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

80.  นายนัฐพงษ์ แก้วรัตนชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 



- ๑๘๔ - 
 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

81.  นายกิตติศักด์ิ เผ่าผาง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน 

สถานพีัฒนาท่ีดินสมุทรปราการ 

82.  นายรุ่งศักด์ิ  แสงศิริ ผอ.สพด.สมุทรปราการ 

83.  นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

84.  น.ส.อัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

85.  นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร (พรก.) 

สถานพีัฒนาท่ีดินอ่างทอง 

86.  นายผดุงศักด์ิ เฉลิมชาติ ผอ.สพด.อ่างทอง 

87.  น.ส.นาฏยา ปิตานุศร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

88.  น.ส.สุชารีย์ วีระกุลพิริยะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

89.  น.ส.ณิชา แสงฉวี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

90.  นายพงษ์ศิลป์ อุ่นแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

สถานพีัฒนาท่ีดินปทุมธานี 

91.  นายวัชระ สิงห์โตทอง ผอ.สพด.ปทุมธานี 

สถานพีัฒนาท่ีดินชัยนาท 

92.  นางจารุวรรณ มีสม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

93.  นายวันวิสาข์ จันทิกา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 

94.  น.ส.อภิวรรณ จุลนิม ิ นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ 

95.  นายจินตวัฒน์ ไพบูลย์ไตรรัตน์ เศรษฐกรปฏิบัติการ 

96.  น.ส.ธัญลักษณ ์เจริญพรภัคดี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

97.  นายฤทธิรงค์ หลอดกระโทก นายช่างสำรวจอาวุโส 

98.  นายสุขประเสริฐ จันแปงเงิน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

99.  น.ส.พัชรินทร์ ปัญญาสูง  นักวิชาการเกษตร (พรก.) 



- ๑๘๕ - 
 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

100.  น.ส.ศรอนงค์ อุยโต นักวิชาการเกษตร (พรก.) 

101.  นายอนุพนธ์ ศิริไทย นักสำรวจดิน (พรก.) 

102.  นายเปยา ผลเชวง เจ้าพนักงานการเกษตร (พรก.) 

103.  น.ส.กรกมล ป่าเขือ เศรษฐกร (พรก.) 

104.  น.ส.ปุณยนุช ลิมเมธาพงศา เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย (พรก.) 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

105.  น.ส.วริศรา ใบภักดี เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย (พรก.) 

สถานพีัฒนาท่ีดินชลบุร ี

106.  นายปรีชา เจ้ยทองศรี ผอ.สพด.ชลบุรี 

107.  น.ส.วรารัตน์ ลีวรางกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

108.  น.ส.สุภา ไกรผล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

109.  น.ส.สุคนธ์ทิพย์ โยธาศรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

110.  น.ส.พัชราภรณ์ วงษ์แสง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

สถานพีัฒนาท่ีดินระยอง 

111.  ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ กุลแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

สถานพีัฒนาท่ีดินจันทบุร ี

112.  น.ส.อุบลรัตน์ บัวเผื่อน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

113.  น.ส.จรรจิรา เจริญทวีชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

114.  นายไพฑูรย์ นาคเกษม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

สถานพีัฒนาท่ีดินตราด 

115.  นายสาคร เหมอืนตา  ผอ.สพด.ตราด 

116.  นางนิตยา ภาคสุภาพ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

117.  นายสัญชัย แซเ่จียง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

118.  นางธวัชชัย บุญพงษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

119.  นายบุญชัย เลาว้าง  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 



- ๑๘๖ - 
 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

120.  น.ส.ศิริวรรณ อินทร์พรหม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

สถานพีัฒนาท่ีดินสระแก้ว 

121.  น.ส.สายฝน ซอพิมาย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

122.  นายนิวัฒน์ อินทร์หอม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 

123.  น.ส.มณฑาทิพย์ สงวนรักษ ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

124.  น.ส.ปิยวรรณ คลังชำนาญ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ 

125.  น.ส.วัชราภรณ์ รัตนวราห นักวิทยาศาสตร์ (พรก.) 

สถานพีัฒนาท่ีดินนครราชสมีา 

126.  นายวิรุธ คงเมือง  ผอ.สพด.นครราชสีมา 

127.  นายธรรมรัตน์ กังวานสิงหนาท นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

สถานพีัฒนาท่ีดินบุรีรัมย์ 

128.  น.ส.ทองสวย พบบุญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

129.  ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เกษดี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน 

130.  น.ส.ชินาลัย พริ้งเพราะ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

131.  นายอภิชัย กะตะศิลา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 

132.  น.ส.ภัคจิรา หนูมโน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ 

สถานพีัฒนาท่ีดินร้อยเอ็ด 

133.  น.ส.นวลรัตน์ ย่ิงเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

134.  น.ส.จิราภรณ์ วงศ์วัฒนบุตร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

135.  น.ส.สุพัตรา ปัจชะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

สถานพีัฒนาท่ีดินอำนาจเจริญ 

136.  นายชูวิทย์ พ่ึงพรหม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 



- ๑๘๗ - 
 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

สถานพีัฒนาท่ีดินมุกดาหาร 

137.  นางคนิสริน เย็นไทย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

138.  นางเดือนเพ็ญ ชำนาญ เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส 

139.  นายมีชัย ทองคำ นักวิชาการเกษตร (พรก.) 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 

140.  นางพรพนา โพธินาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

141.  น.ส.รัชนี วงโคกสูง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

142.  นางมัฏสิกาญจน์ กูใหญ ่ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน 

143.  ว่าที่ ร.ต.สุภชัย ภูเลี่ยมคำ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

สถานพีัฒนาท่ีดินมหาสารคาม 

144.  นายชูเกียรติ คำโสภา ผอ.สพด.มหาสารคาม 

145.  นายพิชิต ธานี เจ้าพนักงานการเกษตร (พรก.) 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง 

146.  นายปพนสรรค์ ใจคำ นักวิชาการเกษตร (พรก.) 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 

147.  นายเศรษฐพร เพชรนาวา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

148.  น.ส.ธัญลักษณ ์ดีปินตา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

149.  นายนิพิฐพนธ์ คำยศ 
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 
(พรก.) 

150.  นายพิษณุ ถาลายคำ นักวิชาการเกษตร (พรก.) 

151.  นายจักรพันธ์ุ บุญช่วง  เศรษฐกร (พรก.) 

152.  น.ส.เปรมฤทัย ศรีภุมมา นักสำรวจดิน (พรก.) 

สถานพีัฒนาท่ีดินน่าน 

153.  นางฉัตรนภา พรมลอองวัน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 



- ๑๘๘ - 
 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

154.  นายมนต์ชัย พรมลอองวัน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

155.  นางมัลลิกา แก้วปิยะทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

156.  น.ส.ทัศพร เขือ่นเพชร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

157.  นายจิระชัย กองกุณะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

158.  น.ส.นาราลักษมณ์ ทานะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

159.  นายนาราศักด์ิ อนันท ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

160.  นายประทีป กุลณาวงค์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

สถานพีัฒนาท่ีดินพิษณุโลก 

161.  นางสาวจารุทรรศน์ งามเนตร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 

162.  นางปวีณา เกษทัน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

163.  น.ส.ธนัชชา ต๊ิบลังกา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

164.  นายอนุวัฒน์  จันมา 
จนท.วิเคราะห์นโยบานและแผน 
(พรก.) 

165.  นายดาวรุ่ง ทุเรียน นักวิชาการเกษตร (พรก.) 

สถานพีัฒนาท่ีดินนครสวรรค์ 

166.  น.ส.สุกัญญา องควิวิธสุวร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

สถานพีัฒนาท่ีดินอุทัยธาน ี

167.  นายมานะ ต้นนา ผอ.สพด.อุทัยธานี 

สถานพีัฒนาท่ีดินสุโขทัย 

168.  นางสำราญ แสนศิลา ผอ.สพด.สุโขทยั 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 

169.  นางรุจิสา บุญประสิทธ์ิพร นักวิเคราะห์ดินชำนาญการพิเศษ 

170.  นายปกรณ์ วรตันติ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 



- ๑๘๙ - 
 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

171.  นายวิศรุฒ อนันตเดโชชัย เศรษฐกรปฏิบัติการ 

172.  น.ส.เจรียงขวัญ ใจดี นักวิชาการเกษตร (พรก.) 

173.  น.ส.พฤกษา สนิประเสริฐ นักสำรวจดิน (พรก.) 

สถานพีัฒนาท่ีดินกาญจนบุร ี

174.  นายวันชัย วงษา ผอ.สพด.กาญจนบุรี 

175.  นายจิระพล พิมภู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

176.  นายวันชัย สินประเสริฐ เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส 

สถานพีัฒนาท่ีดินราชบุร ี

177.  นายประสิทธ์ิ สงนุ้ย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

178.  น.ส.ดามร หนูรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

179.  นายชูชาติ ตรุษเพชร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

180.  น.ส.สุธาสิณี ลิม้รัตน์ นักวิชาการเกษตร (พรก.) 

สถานพีัฒนาท่ีดินสมุทรสงคราม 

181.  นายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง ผอ.สพด.สมุทรสงคราม 

182.  น.ส.ฐิศิรัตน์  ควิูจิตรจารุ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

183.  นางจารุวรรณ ชุมสุพรรณ  นักวิชาการเกษตร (พรก.) 

สถานพีัฒนาท่ีดินเพชรบุร ี

184.  นายวีระชัย ฤทธิศรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

185.  น.ส.นงลักษณ์ มะรังศรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

สถานพีัฒนาท่ีดินประจวบครีีขันธ ์

186.  นายสมศักด์ิ สจัจาพันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

187.  น.ส.อารีวรรณ ภู่ระย้า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

188.  น.ส.ธิดารัตน์ แสงใส นักวิชาการเกษตร (พรก.) 

189.  น.ส.ชาริตา ครุฑน้อย นักวิชาการเกษตร (พรก.) 
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190.  น.ส.วรรณา วันดี นักวิชาการเกษตร (พรก.) 

สถานพีัฒนาท่ีดินสมุทรสาคร 

191.  นายละมาตย์ ทะคง ผอ.สพด.สมุทรสาคร 

ศูนย์ฯหนองพลับ-กลัดหลวง 

192.  นายธนัชกฤต กลิ่นหวล ผอ.ศูนย์ฯ หนองพลับ-กลัดหลวง 

193.  น.ส.จุฬาลัย คำ้คูณ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

194.  น.ส.ชะไมพร สุรขัน  เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

195.  นายชินานันท์ บุญเช้ือ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 

สถานพีัฒนาท่ีดินนครศรีธรรมราช 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

196.  นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช 

สถานพีัฒนาท่ีดินระนอง 

197.  น.ส.ยุพาพร นาควิสัย ผอ.สพด.ระนอง 

198.  นายนพดล อุบลเลิศ  เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

199.  น.ส.วิลาวัลย์ สงค์คง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน 

200.  นางพัชนี กุลกระโทก เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน 

201.  น.ส.วิราศิณี ดิษฐ์ราชา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

202.  นางวรดา สติมั่น  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

สถานพีัฒนาท่ีดินกระบี ่

203.  นายประสิทธ์ิ แสงภักดี ผอ.สพด.กระบ่ี 

204.  นายวันชัย สุภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

205.  นายถนอมพล สังสัน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

สถานพีัฒนาท่ีดินพังงา 

206.  นายวิเชียร พรหมทอง ผอ.สพด.พังงา 
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207.  นายสนธยา หวานขัน เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส 

208.  นายปฏิเวช ทุ่ยอ้น นักวิชาการเกษตร (พรก.) 

209.  นายห้อหนี หัสนี เจ้าพนักงานการเกษตร (พรก.) 

สถานพีัฒนาท่ีดินชุมพร 

210.  นายอัมพร พวงพวา ผอ.สพด.ชุมพร 

211.  นายณัฐพร สทิธวัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

212.  น.ส.ณัฐรดา ภานุมาศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

213.  น.ส.จุไรรัตน์ สขุตะโก  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน 

214.  นายยุทธนา ปัญญา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

สถานพีัฒนาท่ีดินภูเก็ต 

215.  ว่าที่ ร.ต.ทิพวรรณ หุ่นพงษ ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

216.  น.ส.ภคมน พันพิพิธ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 

217.  นายอิทธิศักด์ิ ขุนทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

218.  นางพิมล อ่อนแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

219.  นายวิโรจน์  ป่ินพรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

220.  นายวิมล สะกวี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

221.  น.ส.ภานุพรรณ สระกอบแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

222.  นางหทัยกานต์ พัดยา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

สถานพีัฒนาท่ีดินตรัง 

223.  น.ส.สุดารัตน์ แซ่ท้วม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

สถานพีัฒนาท่ีดินปัตตาน ี

224.  นายคเนศ แซ่เจ่า เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน 

สถานพีัฒนาท่ีดินพัทลุง 
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225.  น.ส.นิภาพร ชูกิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

สถานพีัฒนาท่ีดินยะลา 

226.  นายณรงค์ ทองเหล่ ผอ.สพด.ยะลา 
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โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 
เร่ือง “องค์ความรู้สู่ความสำเร็จ กรมพัฒนาที่ดิน” 

2. 
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โครงการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 
เรื่อง “องค์ความรู้สู่ความสำเร็จ กรมพัฒนาท่ีดิน” 

 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่สำคัญเก่ียวกับการกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน
ในพื ้นที ่เกษตรกรรม การสำรวจและจำแนกดิน การกำหนดบริเวณการใช้ที ่ด ิน การอนุร ักษ์ด ินและน้ำ  
การปรับปรุงบำรุงดิน การผลิตแผนที่และทำสำมะโนที่ดิน การให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า พัฒนาที่ดินให้
สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม โดยมีพันธกิจที่สำคัญ 
ได้แก่ 
 1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ 
 2. เสริมสร้างพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้เกิด
เป็นรูปธรรมเชิงนวัตกรรม สามารถนำไปถ่ายทอด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร 
 3. พัฒนาฐานข้อมูลดิน โดยการสำรวจ วิเคราะห์ และจำแนกดิน เพ่ือกำหนดแผนการใช้ที่ดิน พร้อมทั้ง
กำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสม และให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ อย่างถูกต้องและทันสมัยเพื่อให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของดิน 
 4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการพัฒนาที่ดิน โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟ้ืนฟูปรับปรุงบำรุงดิน 
เพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างย่ังยืน 
 5. พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร ยุวเกษตรกร หมอดินน้อย และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรให้มีความรู้
ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นรากฐานในการ
ดำเนินชีวิต และพัฒนาชุมชนตามศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง 
 6. พัฒนาองค์กรเพ่ือให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน     
 ในยุคปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและมากขึ้นตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความรู้ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้สภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์กรเปลี่ยนแปลงไป 
ความรู้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาองค์กร ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดที่องค์กรในปัจจุบันจะต้องให้
ความสำคัญอย่างยิ่งคือการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพที่ดี
ที่สุด องค์กรที่พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ พร้อมทั้งเรียนรู้ในสิ่งที่สำเร็จ ผิดพลาด และล้มเหลวของ
องค์กร ย่อมสามารถจะประสบความสำเร็จได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจาก
บุคลากรที่ประสบผลสำเร็จในการทำงานและได้รับรางวัลผลงานดีเด่น เป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิด
ความต้องการอยากพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้มากขึ้น เพื่อให้เกิดความสำเร็จและก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะก่อให้เกิดการไหลเวียนความรู้ในองค์กร เน่ืองจากความรู้ขององค์กรจะอยู่ในตัวของ
บุคคลที่อยู่ในองค์กรน้ัน ๆ และองค์กรจะสามารถนำความรู้เหล่าน้ันไปใช้เพ่ือการพัฒนาองค์กรได้ต่อไป  
 กองการเจ้าหน้าที ่ในฐานะหน่วยงานที ่ทำหน้าที ่ในการพัฒนาบุคลากรของกรมฯ เห็นถึงความสำคัญ 
ด ังกล ่าวข ้างต ้น จ ึงได ้จ ัดทำโครงการเสวนาแลกเปล ี ่ยนเร ียนร ู ้  ประจำป ีงบประมาณ 2563 เร ื ่อง  



- ๑๙๕ - 
 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

“องค์ความรู้สู่ความสำเร็จ กรมพัฒนาที่ดิน” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรของกรมฯ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
การทำงานที่ดีร่วมกัน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับความสำเร็จในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 
ของกรมฯ อันจะนำไปสู่การเรียนรู ้แนวทางปฏิบัติที ่ดีที ่สุด และแรงบันดาลใจในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ 
อย่างต่อเน่ือง นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนากรมพัฒนาที่ดินให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดินต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานจากการแลกเปลีย่นความรู้ และแนวทาง
ปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน  
 2.2 เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จและการยกย่องชมเชย 
 2.3 เพ่ือจัดเก็บองค์ความรู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับการปฏิบัติงาน  

3. กลุ่มเป้าหมาย  
 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน 

4. วิธีดำเนินการ  
4.1 กองการเจ้าหน้าที่จัดเสวนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ กรมพัฒนาที่ดิน 

 4.2 กำหนดการเสวนาเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 6 ครั้ง เริ่มต้ังแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2563 
 4.3 หัวข้อการเสวนาเกี่ยวกับองค์ความรู้ที ่ทำให้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ  
ของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 
 4.4 เชิญผู้ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ของกรมฯ เป็นวิทยากร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 4.5 จัดให้มีการถ่ายทอดการเสวนาทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) 
 4.6 สรุปองค์ความรู้ที ่ได้จากการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ในเว็บไซต์การจัดการความรู้  
กรมพัฒนาที่ดิน (KM LDD) 

5. หัวข้อการเสวนาแลกเปลีย่นเรียนรู ้
 5.1 เส้นทางสูค่วามสำเร็จกับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2561  

และ 2562 
5.2 เส้นทางสูค่วามสำเร็จกับการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ 

 5.3 เส้นทางสูค่วามสำเร็จกับการเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ 
 5.4 เส้นทางสูค่วามสำเร็จกับการเดินทางฝึกอบรมต่างประเทศ 
 5.5 เส้นทางสูค่วามสำเร็จกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลหมอดินอาสาดีเด่นประจำปี 2562 
 5.6 เส้นทางสูค่วามสำเร็จกับรางวัลแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลดีเด่น ประจำปี 2562 

6. ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการ 
 จัดการเสวนาเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 6 ครั้ง เริ่มต้ังแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2563 ณ กรมพัฒนาที่ดิน 

7. วิทยากร 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 ได้แก่ ผู้ทีม่ีประสบการณ์การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี
2561 - 2562  

8. งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณจากกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินมีความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติสู่ความสำเร็จ 
ได้อย่างมีคุณภาพ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จ นำไปสู่
การสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่อง บรรลุผลตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของกรม และสามารถ 
นำผลงานไปถ่ายทอดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรต่อไป 
 

10. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
 10.1 ทีป่รึกษาโครงการ 
 นางปวีณา  แสงเดือน  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
 10.2 ผู้อำนวยการโครงการ 
 นายวิชัย มณีวงษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่  
 10.3 ผู้ดำเนินการโครงการ 
 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน  

 
------------------------------------------------ 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คร้ังที่ 1 
เร่ือง “เส้นทางสู่ความสำเร็จกับรางวัลข้าราชการ 

พลเรือนดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน  
ประจำปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒” 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

ผลการประเมินโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งท่ี 1 เรื่อง  
“เส้นทางสู่ความสำเร็จกับรางวัลข้าราชการพลเรอืนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 และ 

2562” 
ในวันศุกร์ท่ี 8  พฤษภาคม 2563  เวลา 13.30 - 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 2 และเสวนาผ่าน VDO Conference และ Web Conference  
 

----------------------------------------- 
การวิเคราะห์ข้อมูล : แบ่งเกณฑ์ตามระดับคะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 

ค่าระดับ ค่านำ้หนัก ค่าคะแนนเฉล่ีย 
มากที่สุด = 5 4.21 - 5.00 
มาก = 4 3.41 - 4.20 
ปานกลาง = 3 2.61 - 3.40 
น้อย = 2 1.81 - 2.60 
น้อยที่สุด = 1 1.00 - 1.80 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 257 คน 
เพศ จำนวน คิดเปน็ร้อยละ 

ชาย 103 คน 40.10 
หญิง 154 คน 59.90 

ช่วงอายุ 

20 - 30 ปี 17 คน 6.60 
31 - 40 ปี 89 คน 34.60 
41 - 50 ปี 84 คน 32.70 
51 - 60 ปี 67 คน 26.10 

ประเภทบุคลากร 

ข้าราชการ 226 คน 87.90 
เจ้าหน้าที่ 31 คน 12.10 

สังกัดหน่วยงาน 
ส่วนกลาง 21  คน  8.18  
ส่วนภูมิภาค 236 คน 91.82 

จากข้อมูลข้างต้น ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.90  
ช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่ที่ 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.6๐ ผู้เข้าร่วมการเสวนาส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ คิด
เป็นร้อยละ 87.90 และปฏิบัติงานสังกัดหน่วยงานส่วนภูมิภาคมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.82 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

ระดับความรู้ท่ีได้รับและการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้รับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

ลำดับ หัวข้อแบบสอบถาม 
ระดับความรู้ทีไ่ด้รับและ 

การนำไปใช้ประโยชน์ (เฉลีย่) 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ความรู้ที่ได้รับจากการเสวนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 4.19 มาก 
2. การนำไปใช้ประโยชน์จากการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 4.17 มาก 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้รับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับความรู้จากการเสวนา อยู่ในระดับ 
“มาก” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.19 และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ อยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 4.17 

ระดับความพึงพอใจต่อการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

ลำดับ หัวข้อความพงึพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ (เฉลี่ย) 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. เน้ือหาสาระ 4.11 มาก 
2. รูปแบบการนำเสนอ 4.04 มาก 
3. การนำเสนอของวิทยากร 4.12 มาก 
4. ความน่าสนใจของการจัดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 4.11 มาก 

รวม 4.10 มาก 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้รับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความพึงพอใจต่อการเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ อยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.10 โดยหัวข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุดได้แก่ “การนำเสนอของวิทยากร” 
อยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.12 

ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

พบว่า ผู้รับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความคิดเห็นไว้ดังน้ี 
1. เมื่อกรมฯ จัดเสวนา อยากให้ผ่านระบบ VDO Conference และ Web Conference ทุกครั้ง 

เพ่ือให้ส่วนภูมิภาคได้รับองค์ความรู้ด้วย 
2. ได้รับความรู้และทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติราชการ 
3. เป็นมิติใหม่ของการเสวนา  ไม่จำเป็นต้องนั่งฟังในห้องประชุมเดียวกัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถ

รับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ 
----------------------------------------- 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คร้ังที่ 2 
เร่ือง “เส้นทางสู่ความสำเร็จกับการเดินทางศึกษาดูงาน

ต่างประเทศ” 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

ผลการประเมินโครงการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563  
ครั้งที่ 2 เรื่อง “เสน้ทางสูค่วามสำเร็จกับการเดินทางศกึษาดูงานต่างประเทศ” 

ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563  
ณ ห้องประชมุชั้น 2 และเสวนาผ่าน VDO Conference และ Web Conference  

 

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

การวิเคราะห์ข้อมูล : แบ่งเกณฑ์ตามระดับคะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 
ค่าระดับ ค่านำ้หนัก ค่าคะแนนเฉล่ีย 
มากที่สุด = 5 4.21 - 5.00 
มาก = 4 3.41 - 4.20 
ปานกลาง = 3 2.61 - 3.40 
น้อย = 2 1.81 - 2.60 
น้อยที่สุด = 1 1.00 - 1.80 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้รับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ จำนวน 107 คน 
เพศ จำนวน คิดเปน็ร้อยละ 
ชาย 49 คน 45.80 
หญิง 58 คน 54.20 

ช่วงอายุ 
20 - 30 ปี 11 คน 10.30 
31 - 40 ปี 45 คน 42.10 
41 - 50 ปี 31 คน 29.00 
51 - 60 ปี 20 คน 18.70 

ประเภทบุคลากร 
ข้าราชการ 96 คน 89.70 
เจ้าหน้าที่ 11 คน 10.30 

สังกัด 
ส่วนกลาง 13 คน 12.15 
ส่วนภูมิภาค 94 คน 87.85 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้รับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 
54.20 ช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่ที่ 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.1๐ ประเภทบุคลากรส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ 
คิดเป็นร้อยละ 89.70 และส่วนใหญส่ังกัดส่วนภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 97.85  



- ๒๐๒ - 
 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ระดับความรู้ท่ีได้รับและการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้รับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

ลำดับ หัวข้อแบบสอบถาม 
ระดับความรู้ทีไ่ด้รับและ 

การนำไปใช้ประโยชน์ (เฉลีย่) 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ความรู้ที่ได้รับจากการเสวนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 4.13 มาก 
2. การนำไปใช้ประโยชน์จากการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 4.02 มาก 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้รับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับความรู้จากการเสวนา อยู่ในระดับ 
“มาก” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.13 และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ อยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 4.02 

ระดับความพึงพอใจต่อการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

ลำดับ หัวข้อความพงึพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ (เฉลี่ย) 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. เน้ือหาสาระ 4.11 มาก 
2. รูปแบบการนำเสนอ 4.01 มาก 
3. การนำเสนอของวิทยากร 4.09 มาก 
4. ความน่าสนใจของการจัดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 4.11 มาก 

รวม 4.08 มาก 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้รับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความพึงพอใจต่อการเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ อยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.08 โดยหัวข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุดได้แก่ “เน้ือหาสาระ” และ 
“ความน่าสนใจของการจัดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้” อยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.11 

ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
พบว่า ผู้รับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความคิดเห็นไว้ดังน้ี 
1. ควรนำเสนอถึงแนวทางให้กับข้าราชการรุ่นหลังว่าต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะมีโอกาสได้ไปศึกษาดู

งานต่างประเทศเหมือนกับวิทยากร เพ่ือคนที่สนใจรุ่นต่อไป 
2. อยากให้มีการรวบรวมองค์ความรู้เฉพาะด้านมารีวิวก่อน เพ่ือต่อยอดการเสวนา 
3. อยากให้มีการสื่อสาร โต้ตอบ ทั้ง 2 ด้าน 

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

 
 



- ๒๐๓ - 
 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คร้ังที่ 3 
เร่ือง “เส้นทางสู่ความสำเร็จกับการเดินทางศึกษาต่อ

ต่างประเทศ” 



- ๒๐๔ - 
 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

ผลการประเมินโครงการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563  
ครั้งที่ 3 เรื่อง “เสน้ทางสูค่วามสำเร็จกับการเดินทางศกึษาต่อต่างประเทศ” 

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563  
ณ ห้องประชมุชั้น 2 และเสวนาผ่าน VDO Conference และ Web Conference 

 

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

การวิเคราะห์ข้อมูล : แบ่งเกณฑ์ตามระดับคะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 
ค่าระดับ ค่านำ้หนัก ค่าคะแนนเฉล่ีย 
มากที่สุด = 5 4.21 - 5.00 
มาก = 4 3.41 - 4.20 
ปานกลาง = 3 2.61 - 3.40 
น้อย = 2 1.81 - 2.60 
น้อยที่สุด = 1 1.00 - 1.80 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้รับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ จำนวน 145 คน 
เพศ จำนวน คิดเปน็ร้อยละ 
ชาย 52 คน 35.90 
หญิง 93 คน 64.10 

ช่วงอายุ 
20 - 30 ปี 19 คน 13.10 
31 - 40 ปี 58 คน 40.00 
41 - 50 ปี 42 คน 29.00 
51 - 60 ปี 26 คน 19.90 

ประเภทบุคลากร 
ข้าราชการ 112 คน 77.20 
เจ้าหน้าที่ 33 คน 22.80 

สังกัด 
ส่วนกลาง 25 คน 17.20 
ส่วนภูมิภาค 120 คน 82.80 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้รับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 
64.10 ช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่ที่ 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.0๐ ประเภทบุคลากรส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ 
คิดเป็นร้อยละ 77.20 และส่วนใหญส่ังกัดส่วนภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 82.80  



- ๒๐๕ - 
 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ระดับความรู้ท่ีได้รับและการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้รับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

ลำดับ หัวข้อแบบสอบถาม 
ระดับความรู้ทีไ่ด้รับและ 

การนำไปใช้ประโยชน์ (เฉลีย่) 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ความรู้ที่ได้รับจากการเสวนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 4.28 มากที่สุด 
2. การนำไปใช้ประโยชน์จากการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 4.12 มาก 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้รับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับความรู้จากการเสวนา อยู่ในระดับ 
“มากที่สุด” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.28 และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ อยู่ในระดับ “มาก” คิด
เป็นค่าเฉล่ีย 4.12 

ระดับความพึงพอใจต่อการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

ลำดับ หัวข้อความพงึพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ (เฉลี่ย) 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. เน้ือหาสาระ 4.28 มากที่สุด 
2. รูปแบบการนำเสนอ 4.29 มากที่สุด 
3. การนำเสนอของวิทยากร 4.34 มากที่สุด 
4. ความน่าสนใจของการจัดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 4.33 มากที่สุด 

รวม 4.31 มากที่สุด 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้รับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความพึงพอใจต่อการเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ อยู่ในระดับ “มากที่สุด” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.31 โดยหัวข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุดได้แก่ “การนำเสนอ
ของวิทยากร” อยู่ในระดับ “มากที่สุด” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.31 

ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
พบว่า ผู้รับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความคิดเห็นไว้ดังน้ี 
1. ทำให้ได้แรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านภาษามากข้ึน 
2. อยากให้นำเสนอเรื่องการทำ Thesis (วิทยานิพนธ์) ด้วย 
3. อยากให้มีการเสวนาเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษอย่างไรให้ผ่านเกณฑ์ ในการขอทุน

ศึกษาต่อต่างประเทศ 
4. อยากให้มีการจัดอบรมด้านภาษาอังกฤษออนไลน์  
5. ควรมีการควบคุมเวลา และกำหนดระยะเวลาการนำเสนอให้เหมาะสม 
 

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



- ๒๐๖ - 
 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คร้ังที่ 4 
เร่ือง “เส้นทางสู่ความสำเร็จกับการเดินทาง

ฝึกอบรมต่างประเทศ” 



- ๒๐๗ - 
 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

ผลการประเมินโครงการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563  
ครั้งที่ 4 เรื่อง “เสน้ทางสูค่วามสำเร็จกับการเดินทางฝกึอบรมต่างประเทศ” 

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563  
ณ ห้องประชมุชั้น 2 และเสวนาผ่าน VDO Conference และ Web Conference ไปยังส่วนภูมิภาค 

 

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

การวิเคราะห์ข้อมูล : แบ่งเกณฑ์ตามระดับคะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 
ค่าระดับ ค่านำ้หนัก ค่าคะแนนเฉล่ีย 
มากที่สุด = 5 4.21 - 5.00 
มาก = 4 3.41 - 4.20 
ปานกลาง = 3 2.61 - 3.40 
น้อย = 2 1.81 - 2.60 
น้อยที่สุด = 1 1.00 - 1.80 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้รับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ จำนวน 77 คน 
เพศ จำนวน คิดเปน็ร้อยละ 
ชาย 23 คน 29.90 
หญิง 54 คน 70.10 

ช่วงอายุ 
20 - 30 ปี 16 คน 20.80 
31 - 40 ปี 26 คน 33.80 
41 - 50 ปี 19 คน 24.70 
51 - 60 ปี 16 คน 20.80 

ประเภทบุคลากร 
ข้าราชการ 57 คน 74.00 
ลูกจ้างประจำ 2 คน 2.60 
พนักงานราชการ 18 คน 23.40 

สังกัด 
ส่วนกลาง 12 คน 15.60 
ส่วนภูมิภาค 65 คน 84.40 

จากขอ้มูลข้างต้น ผู้รับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 
70.10 ช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่ที่ 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.8๐ ประเภทบุคลากรส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ 
คิดเป็นร้อยละ 70.00 และส่วนใหญส่ังกัดส่วนภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 84.40  



- ๒๐๘ - 
 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ระดับความรู้ท่ีได้รับและการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้รับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

ลำดับ หัวข้อแบบสอบถาม 
ระดับความรู้ทีไ่ด้รับและ 

การนำไปใช้ประโยชน์ (เฉลีย่) 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ความรู้ที่ได้รับจากการเสวนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 4.14 มาก 
2. การนำไปใช้ประโยชน์จากการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 3.96 มาก 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้รับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับความรู้จากการเสวนา อยู่ในระดับ 
“มาก” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.14 และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ อยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 3.96 

ระดับความพึงพอใจต่อการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

ลำดับ หัวข้อความพงึพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ (เฉลี่ย) 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. เน้ือหาสาระ 4.09 มาก 
2. รูปแบบการนำเสนอ 4.18 มาก 
3. การนำเสนอของวิทยากร 4.23 มากที่สุด 
4. ความน่าสนใจของการจัดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 4.16 มาก 

รวม 4.17 มาก 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้รับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความพึงพอใจต่อการเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ อยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.17 โดยหัวข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุดได้แก่ “การนำเสนอของ
วิทยากร” อยู่ในระดับ “มากที่สุด” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.23  



- ๒๐๙ - 
 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ระดับความพึงพอใจต่อหัวข้อการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวิทยากรในภาพรวม 
 

ลำดับ หัวข้อการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ วิทยากรมี... 
ระดับความพงึพอใจ (เฉลี่ย) 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 4.31 มากที่สุด 

2. ความรอบรู้ในหัวข้อการเสวนาที่นำเสนอ 4.31 มากที่สุด 

3. 
ความชัดเจน ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทำให้
เข้าใจง่าย 

4.34 มากที่สุด 

4. การสร้างบรรยากาศในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 4.27 มากที่สุด 

5. การจัดลำดับเน้ือหาในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 4.29 มากที่สุด 

6. การสรุป และเน้นประเด็นเน้ือหาที่มีความสำคัญ 4.27 มากที่สุด 

7. 
การตอบข้อซักถาม แก่ผู้เข้ารว่มเสวนาได้อย่างชัดเจน เข้าใจ
ง่าย ตรงประเด็น 

4.30 มากที่สุด 

8. ความเอาใจใสผู่้เข้าร่วมการเสวนา 4.30 มากที่สุด 

9. บุคลิกภาพที่เหมาะสม 4.39 มากที่สุด 

รวม 4.31 มากที่สุด 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้รับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความพึงพอใจต่อหัวข้อการเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวิทยากร อยู่ในระดับ “มากที่สุด” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.31 โดยหัวข้อที่มีความพึงพอใจ
สูงสุดได้แก่ “บุคลิกภาพที่เหมาะสม” อยู่ในระดับ “มากที่สุด” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.39 

ระดับความประทับใจต่อวิทยากรการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 

ลำดับ วิทยากร 
ระดับความประทับใจ (เฉลี่ย) 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. นางสาวพยัตติกา  พลสระค ู 4.21 มากที่สุด 

2. นายกฤดิโสภณ  ดวงกมล 4.34 มากที่สุด 

3. นายเชฏฐรุจ  จันทร์แปลง 4.04 มาก 
4. นางสาวกรวรรณ  อาจเลิศ 4.16 มาก 

5. นางสาวณัฐพร  ประคองเก็บ 4.21 มากที่สุด 

รวม 4.19 มาก 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้รับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความประทับใจต่อวิทยากรเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.19 โดยวิทยากรที่ได้รับความประทับใจสูงสุดได้แก่ 
“นายกฤดิโสภณ  ดวงกมล” อยู่ในระดับ “มากที่สุด” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.34 



- ๒๑๐ - 
 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
พบว่า ผู้รับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความคิดเห็นไว้ดังน้ี 
1. หัวข้อเสวนามีความน่าสนใจ มีประโยชน์ โดยวิทยากรแต่ละท่านมีประสบการณ์หลากหลายจาก

การศึกษาต่อในแต่ละประเทศ ทำให้มีความน่าสนใจ เห็นควรจัดให้มีการเสวนาอีก 
2. เป็นประโยชน์มากสำหรับผู้สนใจและข้าราชการบรรจุใหม่ โดยควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

โดยทั่วถึง 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒๑๑ - 
 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

 

 

 

 
 
 

 ภาคผนวก  
โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 
เส้นทางสู่ความสำเร็จของ 
กรมพัฒนาที่ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๑๒ - 
 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

บรรยากาศโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 
เส้นทางสู่ความสำเร็จของกรมพัฒนาท่ีดิน 

 

 
ครั้งท่ี 1 

“เส้นทางสู่ความสำเร็จกับรางวัลข้าราชการพลเรอืนดีเด่น กรมพัฒนาท่ีดิน ประจำปี ๒๕๖๑ 
และ ๒๕๖๒” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒๑๓ - 
 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ครั้งท่ี 2 

“เส้นทางสู่ความสำเร็จกับการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒๑๔ - 
 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ครั้งท่ี 3 

 “เส้นทางสู่ความสำเร็จกับการเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒๑๕ - 
 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ครั้งท่ี 4 

“เส้นทางสู่ความสำเร็จกับการเดินทางฝึกอบรมต่างประเทศ” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒๑๖ - 
 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้จากผู้รู้ 
(Best Practice) 

3. 



- ๒๑๗ - 
 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการจัดการความรู้จากผู้รู้ เรื่องที่ 1 
“บทสัมภาษณ์พิเศษ นางสาวฉวีวรรณ  เหลืองวุฒิวิโรจน์” 



- ๒๑๘ - 
 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒๑๙ - 
 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทสัมภาษณ์พิเศษ นางสาวฉวีวรรณ  เหลืองวุฒิวิโรจน ์
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจดัการท่ีดิน  กรมพัฒนาท่ีดิน 

ผอ.ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์  ท่าน
สำเร็จการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ปฐพีวิทยา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื ่อปี 
2531 และสอบบรรจุเข้ารับราชการได้ในปีเดียวกัน
นั ่นเองต่อมาในปี พ.ศ.2552 ท่านได้รับทุนศึกษา

ป ร ิ ญ ญ า เ อ ก 
( โ ค ร ง ก า ร ทุ น

ปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) ด้าน 
Biotechnology จ า ก  Hiroshima Kokusai 
Gakuin University ประเทศญี ่ป ุ ่น และสำเร็จ
การศึกษา ในปี พ.ศ.2553 โดยใช้ระยะเวลาศึกษา
ปริญญาเอกเพียง 1 ปี และได้รับรางวัลนักเรียนทุน
ดีเด่นในปี 2562  

 
ประสบการณ์การทำงาน ท่านบรรจุเข้ารับราชการในปี 

พ.ศ.2532 ตำแหน่งนักสำรวจดิน ฝ่ายวินิจฉัยคุณภาพดิน กองสำรวจและ
จำแนกดิน หนึ่งปีถัดมา พ.ศ. 2533 ได้โอนย้ายปฏิบัติงานในตำแหน่ง
นักวิชาการเกษตร ฝ่ายอินทรียวัตถุและวัสดุเหลือใช้ กองอนุรักษ์ดินและน้ำ 
ในปี พ.ศ.2548 ท่านเริ่มวิจัยจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน ศึกษากลไก
และประสิทธิภาพ พัฒนาเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์อย่างจริงจัง 
รวมทั้งรับผิดชอบในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ชนิดต่างๆ ที่มี

คุณภาพเพื่อใช้เป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในการขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ ลดใช้สารเคมี
ทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์จากความมุ่งมั่นในการทำงานในปี พ.ศ.2556 ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดินปี พ.ศ.2561 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน จนกระทั่ง
ในปี พ.ศ.2562 ท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดินจนถึงปัจจุบัน 

 



 

  
      - ๒๒๑ - 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

   ผลงานเป็นที่ประจักษ์ ผอ.ฉวีวรรณ กล่าวว่า การที่ได้ทำงานตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจบมา 
ทำให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถเต็มที่ การทำงานในระยะแรกเริ่มต้นจากการเป็นผู้ช่วยนักวิจัยได้ปฏิบัติงาน  
ทั้งในห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์และในภาคสนาม พอเป็นผู้ช่วยได้ระยะหน่ึงเริ่มมีประสบการณ์จึงเริ่มคิดงานวิจัย
และเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเองจากสิ่งที่สนใจ และสั่งสมทักษะมาเรื่อยๆ สิ่งหนึ่งที่ได้รับการปลูกฝังมาก็คือ 
“คนที่ทำงานในสายนี้ได้บุญนะ ได้บุญอย่างไร ? โดยการนำจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีชีวิตไปช่วยเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ควบคุมศัตรูพืช จะทำให้ลด/ทดแทนการใช้
ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรได้ ช่วยลดอันตรายที่ส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกรเอง และลดสารพิษ
ตกค้างในผลผลิตที ่ เป ็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ผ ู ้บร ิ โภค รวมท ั ้ งลดการปนเป ื ้อนสารเคม ีทาง
การเกษตร   ในสิ่งแวดล้อม นั่นแหละถือว่าได้ทำบญุ”
นั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันในการคิดค้นผลิตภัณฑ์
ต่างๆ      เพ่ือตอบสนองความต้องการของเกษตรกร ไม่
ก่อให้เกิดมลพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม 
   การเริ่มต้นคิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. เริ่มจากการพัฒนาประสิทธิภาพสารเร่ง 
พด.1 ซึ ่งผลิตภัณฑ์เดิมมีเฉพาะจุล ินทรีย์ย่อยสลาย
เซลลูโลส ยังขาดจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยสลายไขมัน ประกอบกับในช่วงหลังมีวัสดุเหลือใช้ทางภาคอุตสาหกรรม
เกษตรจากกระบวนการผลิตน้ำมันหรือผลิตไบโอดีเซลแล้ว     แต่ยังมีไขมันตกค้างปริมาณมาก เช่นทะลาย
ปาล์ม กากเมล็ดสบู่ดำ ซึ่งไขมันพวกนี้เป็นองค์ประกอบที่ย่อยสลายยาก จึงได้มีการพัฒนาคัดเลือกจุลินทรีย์
สายพันธุ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยเซลลูโลส และเพิ่มจุลินทรีย์อีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถย่อยสลายไขมัน
ในผลิตภัณฑ์ด้วยเป็นสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ทำให้สามารถใช้วัตถุดิบได้หลากหลายในการนำมาใช้ประโยชน์ทำ
ปุ๋ยหมัก โดยวัสดุที่ย่อยสลายง่าย เช่น ฟางข้าว ผักตบชวา เศษพืชตระกูลถั่ว จากระยะ 3 เดือน สามารถทำได้
ภายใน 45 วัน ทะลายปาล์ม กากอ้อย ขี้เลื่อย แต่เดิมใช้ระยะเวลาเป็นปี สามารถทำได้ภายในระยะเวลา 3–4 
เดือน ฉะนั้นพอระยะเวลาการทำปุ๋ยหมักสั้นลง ก็เป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรอยากผลิตและนำไปใช้ปรับปรุง
ดินในพื้นที่ของตนเอง เป็นแนวคิดเริ่มต้นว่าควรมีการคิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์รองรับความต้องการ
ของเกษตรกร ซึ่งปัจจุบันให้ความสนใจในการ          ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ิมขึ้น 

ผลงานที่ท่านมีความภาคภูมิใจมากที่สุด ผอ.ฉวีวรรณ ท่านมีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลมากมาย 
สำหรับงานวิจัยที่ท่านมีความภาคภูมิใจมากที่สุดคือ ได้รับรางวัล The King of Thailand’s Certificate 
of Excellence ด้านงานวิจัยหญ้าแฝกดีเด่น ประเภทผลงานในภาคเกษตรกรรม เรื่อง “Study on Relationship 
between Soil Microorganisms and Nutrient Elements of Vetiveria zizanioides and Vetiveria 
nemoralis in Some Problem Soils of Thailand” เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝกทั้งแฝกลุ่ม 
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และแฝกดอนในดินที่มีปัญหา ได้แก่ ดินตื้น ดินเปรี้ยว และดินเค็ม ระบบรากหญ้าแฝกช่วยส่งเสริมการเจริญ
และเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน รวมทั้งสามารถเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุ ธาตุอาหารหลักธาตุ
อาหารรอง และความชื้นในดิน โดยเฉพาะการปลูกหญ้าแฝกในดินตื้นจะเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงสมบัติ
ของดินดังกล่าวเด่นชัดกว่าในดินเปรี้ยว และดินเค็ม โดยปริมาณเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในราก
หญ้าแฝกทั้งสองชนิดสามารถใช้เป็นดัชนีบ่งชี้การเพิ่มขึ้นของธาตุอาหารและความชื้นในดินได้ดีกว่าจุลินทรีย์
ประเภทอ่ืน  
1. การมีส่วนร่วมในการขับเคลือ่นวิสัยทศัน์ พันธกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน 
  ผอ.ฉวีวรรณ เล่าว่างานด้านเทคโนโลยีชีวภาพมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการที่สำคัญตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีส่วนร่วมในการร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจของกรมพัฒนาที่ดินขับเคลื่อนภารกิจ
ของกรมฯ อยู่เสมอ  
  ภารกิจของกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินเกี่ยวข้องกับอยู่ 2 พันธกิจ คือ การเสริมสร้างพัฒนางานวิจัย
ด้านการพัฒนาที ่ด ิน และส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที ่ด ินให้เกิดเป็นรูปธรรมเชิงนวัตกรรม 
คำว่า “เชิงนวัตกรรม” งานเทคโนโลยีชีวภาพทางดินเป็นการคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติให้ได้สาย
พันธุ์ที ่มีประสิทธิภาพแล้วนำมาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พ.ด. ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น 
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สำหรับทำปุ๋ยหมัก หรือผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สำหรับทำน้ำหมักชีวภาพ เป็นต้น อีกหนึ่งพันธ
กิจที่เกี่ยวเนื่องกันคือการนำผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พ.ด. มาใช้ประโยชน์เพื่อการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต 
ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ลดมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งงานของกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินมีส่วน
เก่ียวข้องโดยตรงกับวิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาที่ดิน คือ พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพ่ิมพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้
ประโยชน์อย่างย่ังยืน บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม. 
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2. หลักการ แนวทาง ในการปฏิบัติงานของท่านให้ประสบความสำเร็จ 
ผอ .ฉว ีวรรณ กล ่าวว ่ า การ

บริหารงานและบริหารคนเป็นการบร ิหารไป
พร้อมๆ กัน ไม่ได้แยกกันอย่างชัดเจน เนื่องจาก
การที่ท่านเป็นนักวิจัยได้ทำงานร่วมกันและเป็น
ทีมงานเดียวกันมาก่อน การบริหารงานของท่านจึง
เป็นแบบพี่น้องกัน ไม่ได้คิดว่าเป็นหัวหน้ากับ
ลูกน้อง 
   2.1 หลักการบริหารงาน จาก
การทำงานด้านบริหารของ ผอ.ฉวีวรรณ เริ่มต้น
มาจากการเป็นนักวิจัยสู่การทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสายวิชาการ ดังนั้นมุมมองของท่านจึงเห็นว่า
การที่ได้ทำงานสายวิชาการที่ผ่านมามีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนงานด้านบริหารของท่าน ความรู้ 
ประสบการณ์ทางวิชาการทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์งานวิจัยใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของเกษตรกร 
ยกตัวอย่างเมื่อท่านเป็นผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ถ้าไม่มีความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์เราก็ไม่มี
แนวคิดที่จะแนะนำลูกน้องในการคิดค้นนวัตกรรมจุลินทรีย์ออกมาได้เลย ซึ่งก่อนที่จะไปรับตำแหน่งที่กองวิจัย
และพัฒนาการจัดการที่ดิน ก็ได้คิดโครงการวิจัยไว้ให้นักวิจัยที่กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินคือ การคัดเลือก
จุลินทรีย์ที่สามารถผลิตสารออกฤทธิ์ชีวภาพควบคุมวัชพืชใบแคบและใบกว้าง โดยเบื้องต้นจะนำไปทดลองใน
แปลงข้าวโพดที่มีวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างค่อนข้างมาก รวมถึงการศึกษาพืชบางชนิดที่สามารถผลิตสาร 
อัลลิโลพาธี โดยเราจะทำการปลูกในระบบพืชแซมแล้วสับกลบลงไปในดินเพื่อให้สารออกฤทธิ์ดังกล่าวไป
ควบคุมหรือยับยั้งเมล็ดวัชพืชไม่ให้เจริญเติบโต เป็นต้น จะเห็นได้ว่างานวิจัยทางด้านโรคพืช และแมลงศัตรูพืช
ถูกพัฒนาออกมาก่อน งานวิจัยด้านควบคุมวัชพืชจะออกมาช้ากว่าเนื่องจากนักวิจัยมองว่าการกำจัดวัชพืช 
ทำได้ยากต้องใช้สารเคมียับยั้งที่ต้นตอของวัชพืช ดังนั้นการใช้จุลินทรีย์ที่ผลิตสารออกฤทธิ์ชีวภาพบางชนิดไป
ยับยั้งการงอกของเมล็ดวัชพืชได้ก็จะทำให้การใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชต่าง ๆ ลดลง อีกประการหนึ่ง สำหรับ
นักวิจัยแล้วในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งๆ ไม่สามารถทำได้ภายใน 1–2 ปี อย่างเร็วใช้เวลา 3-5 ปี 
เนื่องจากกระบวนการพัฒนามีหลายขั้นตอนเริ่มจากการวิจัยในห้องทดลอง การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มี
ประสิทธิภาพ ศึกษากลไกและกิจกรรมของจุลินทรีย์ แล้วพัฒนานำมาทดสอบในเรือนกระจกที่สามารถควบคุม
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้สุดท้ายทดสอบในภาคสนามเพื่อศึกษาวิธีการ และอัตราการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์
ชนิดน้ัน ๆ พ้ืนฐานหรือหลักการในการดำเนินงานวิจัยต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ เหล่าน้ีก่อนถึงสามารถนำมา
สร้างเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. แต่ละชนิดได้ งานวิจัยที่จะประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมและพัฒนาเป็น
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เทคโนโลยีได้ต้องใช้เวลาพอสมควร จึงอยากฝากบอกนักวิจัย และนักวิชาการว่า    “ต้องคิดให้เร็ว ทำให้เร็ว 
แต่ต้องรอบคอบ เพื่อให้ทันกับความต้องการของเกษตรกร และทันต่อสถานการณ์” 

2.2. หลักการบริหารคน สำหรับการบริหารคนของ ผอ.ฉวีวรรณ จะดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาแบบพ่ี
น้อง การซื้อใจคนด้วยความยุติธรรมเป็นสิ่งสำคัญ ท่านได้มอบนโยบายการทำงานให้ทุกคนทราบตั้งแต่แรกเข้า
มารับตำแหน่งผู้อำนวยการ การสนับสนุนและผลักดันลูกน้องที่มีผลงานต้องมีให้เห็นอย่างชัดเจน สนับสนุน
พัฒนาผู้ที่มีความสามารถให้มีความก้าวหน้าในสายงาน โดยเอาผลงานจริงเป็นตัวช้ีวัดเงินเดือนผู้ที่มีผลงานมาก
ก็ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนมาก คนที่กระตือรือร้นในการทำงานที่มอบหมายท่านก็จะสอนงานและ
พัฒนางานไปด้วยกัน เปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย สร้างทีมงานสร้างเครือข่ายในการประสานงานมีส่วน
ช่วยให้การดำเนินงานของหน่วยงานประสบ
ผลสำเร็จ 

      ก า ร เ ป ล ี ่ ย น ผ ่ า น จ า ก
นักวิชาการมาเป็นผู้บริหารของ ผอ.ฉวีวรรณ 
ท่านมีหลักการทำงานคือ “ตนเองเป็นคน
เด ินสายกลาง มีมน ุษยส ัมพ ันธ ์ มีความ
ประน ีประนอม  ม ีความย ืดหย ุ ่นในการ
บริหารงาน และการมีเครือข่ายแลกเปลี่ยน
ความรู้ ให้คำปรึกษา และเปิดรับความเห็น
ของเครือข่าย สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำ
ให้การบริหารงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น” สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืองานวิชาการของส่วนกลางที่ส่วนใหญ่รับ
นโยบายมาจากผู้บริหาร จึงต้องมีการระดมสมองคิดร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมตั้งแต่การคิดและ
ดำเนินการขับเคลื่อนแปลงจากนโยบายเป็นผลงานรูปธรรมให้สำเร็จ ซึ่งทีมงานเป็นสิ่งสำคัญ นักวิชาการต้องมี
ความเป็นจิตสาธารณะ ไม่ควรคิดถึงงานของตนเองแต่เพียงอย่างเดียว ยกตัวอย่างเช่นนักวิชาการบางคนทำ
เฉพาะงานวิจัยของตนเองเท่านั้น แต่พองานของกองฯ ก็จะทำบ้างไม่ทำบ้างไม่มีความทุ่มเทให้กับงาน จึง
อยากจะฝากว่า นักวิชาการควรเปิดรับการทำงานตามนโยบายของกรมฯ คนนั้นก็สามารถเปิดมุมมองการ
ทำงานได้กว้างขึ้น 

2.3. หลักการบริหารเงิน ในส่วนของการบริหารงบประมาณท่านจะเน้นการใช้จ่ายงบประมาณให้
คุ้มค่า จัดลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของงาน สำหรับงบประมาณงานวิจัยของนักวิชาการ เจ้าของงานวิจัย
ต้องมีการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส รับผิดชอบงานวิจัยให้เป็นไปตามแผนดำเนินการ “อย่าคิดเพียงแต่
ให้งานเสร็จ แต่ต้องให้งานสำเร็จ” ได้เป้าหมาย ผลลัพธ์ ที่เป็นรูปธรรม 
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การเป็นหัวหน้ากับผู ้นำแตกต่างกัน 
“หัวหน้า จะโฟกัสไปที่งานเป็นหลักให้เป็นไปตาม
ทิศทางขององค์กร หรือแนวคิดของผู ้นำ ลูกทีมมี
หน้าที่ทำงานตามที่สั่งให้เสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย”       
ส่วน “ผู้นำ จะมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายขององค์กรเป็น
หลัก มองภาพรวม พร้อมหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อทำให้
เป้าหมายเป็นจริง ทำภารกิจตามนโยบายให้สำเร็จ 
มองถึงการพัฒนาคน ให้ความสำคัญของคนในทีม
และผลลัพธ์ ความร่วมมือของทุกฝ่ายจะทำให้งานสำเร็จ” 

 
3. สิ่งที่ทำให้ทา่นรักและผูกพนักับองค์กร 

การที ่ท ่านเป็นคณะกรรมการ
คัดเลือกหมอดินอาสาดีเด่น และเกษตรกร
ด ี เด ่นแห ่งชาต ิด ้ านการพ ัฒนาท ี ่ด ินเ พ่ือ
เกษตรกรรม ได ้ลงไปส ัมผ ัสก ับเกษตรกร
โดยตรง ทำให้ทราบและมองเห็นถ ึงความ
ต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง จึงได้นำมา
คิดต่อยอด และพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชนิด
ต ่างๆ  เพ ื ่ อตอบสนองความต ้องการของ
เกษตรกรแต่ละกลุ ่มซึ ่งสอดรับกับภารกิจที่

ได้รับมาโดยตลอด “เราได้นำความรู้ของเราที่มีอยู่ และ
อยากจะใช้ความรู้ของเราสร้างงานวิจัยที ่ตรงกับความ
ต้องการเกษตรกรและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง” 
สำหรับงานวิจัยต่างๆ ทั้งของตนเองและลูกน้องในสังกัดที่ได้
พัฒนาขึ้นมา กรมฯ ได้ให้โอกาสในการนำเสนอผลงานและ
ได้รับรางวัลต่างๆ เสมอมา การเปิดเวทีให้แสดงนิทรรศการ
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง นั่นคือ
ความภาคภูมิใจและเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกรักและผูกพันกับองค์กรเป็นอย่างมาก 

สิ่งที่ทำให้ท่านรักและผูกพันกับกรมพัฒนาที่ดินก็คือ  
1. ท่านได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2549 จึงรู้สึกเป็นเกียรติ

อย่างย่ิงในชีวิตรับราชการ ทำให้ทุ่มเทกับการทำงานตามหน้าที่รับผิดชอบอย่างสุดความสามารถ 
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2. ท่านได้ทำงานในสายงานที่ได้เรียนจบมาจนถึงระดับปริญญาเอก ทำให้อยากใช้ความรู้ 
ทำให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกร 

3. องค์กรให้โอกาสในการแสดงผลงาน และมีเวทีในการแสดงผลงานที่เป็นที่ยอมรับและ
เกษตรกรนำผลงานของเราไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง 
สำหรับรางว ัลแต่ละรางว ัลท ี ่ ได ้ร ับน ั ่นเป ็นความ
ภาคภูมิใจ อยากที่จะพัฒนาองค์กรของเราให้ดียิ่งๆ ขึ้น
ไป 
 
4. ม ุมมองของท ่านเก ี ่ยวก ับการดำเน ินงาน
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน และงานด้านการพัฒนา
ที่ดินในอนาคตเป็นอย่างไร 
  4.1 คน ใช้คนให้ถูกกับงาน (Put the 
right man on the right job) การเลือกคนมาทำงาน
หรือเลือกคนขึ้นเป็นผู้บริหารควรเลือกคนตามความ
ถนัดของงาน พัฒนาคนและส่งเสริมผลักดันให้เป็นไป
ตามสายงาน  

4.2 งาน พูดถึงงานเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางดิน มีจุลินทรีย์ที่น่าสนใจอยู่อีกหลายชนิด เช่นจุลินทรีย์ควบคุมวัชพืช  จุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลาย
สารเคมีทางการเกษตรที่ตกค้างสะสมอยู่ในดิน เพื่อลดมลพิษทางดิน จุลินทรีย์ที่สามารถผลิตสารบางอย่าง
ออกมาช่วยในเรื่องการปรับโครงสร้างของดินทางกายภาพ ให้ดีขึ้น งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานน่าจะ
เป็นนวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดินได้ในอนาคต การคิดค้นจุลินทรีย์ต้องพัฒนาเป็นนวัตกรรมและขับเคลื่อนต่อ
โดยการนำเข้าสู่กระบวนการเพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงการพัฒนา
รูปแบบต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ เช่นรูปแบบเป็นผงละลายน้ำได้ใช้ฉีดพ่นโดยตรงกับพืช หรืออยู่ในรูปลักษณะ
อัดเม็ดให้มีความสะดวกในการนำไปใช้ ในต่างประเทศมีการวิจัยพัฒนา Next-generation fertilizers เป็น
การศึกษารูปแบบปุ๋ยที่มีส่วนผสมของธาตุอาหาร วัสดุใช้สำหรับดูดยึด จุลินทรีย์ และอินทรีย์สาร มีลักษณะเป็น 
Pellet matrix ต้องมีการศึกษาองค์ประกอบของวัสดุและคัดเลือกกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่างๆ การผสม
หรือใช้วัสดุในการผสมและการเคลือบเม็ดปุ๋ย ทำให้สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างช้าๆ และตรงตามความ

 

รูปแบบอดัเม็ด รูปแบบผงละลายน้ำ 
รูปแบบอัลจเินต 
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ต้องการของพืชในแต่ละระยะการเจริญเติบโต รวมทั้งช่วยในการปรับปรุงดิน ช่วยพัฒนาระบบรากให้สมบูรณ์ 
สำหรับการอนุรักษ์ดินและน้ำเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะการชะล้าง 

 
พังทลายของดินที่ยังคงเกิดขึ้น ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในระยะยาวให้เห็นความ

ต่อเนื่องสิ่งที่เกิดขึ้นจากการนำมาตรการต่างๆ และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการ 
การคำนวณการส ูญ เส ี ยตะกอนด ิ น เพ ื ่ อนำ ไปว ิ เ ค ร าะห ์ ธ าต ุ อ าหารท ี ่ ส ู ญ เส ี ยและแปรผล 
มาเป็นมูลค่าปุ๋ยเคมีที่สามารถกักเก็บในพื้นที่ หรือแม้กระทั่งการประเมินมูลค่าจากการบริการทางระบบนิเวศน์ 
(Ecosystem service) ถ้าได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสามารถตอบโจทย์ประโยชน์ของการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างเป็น
รูปธรรมได้อีกรูปแบบหน่ึง  

 
5. แนวคิดของท่านกับการทำงานของข้าราชการในสาย
งานวิชาการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลควร
เป็นอย่างไร 
  การขับเคลื่อนงานวิชาการตามนโยบายของกรมฯ 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่มอบให้กับทาง
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดินคือ “การทำฐานข้อมูล
ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน” โดยการนำเอาองค์ความรู้ที่
มีอยู่ในกองวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน สกัดเนื้อหาที่
สำคัญ ใช ้ภาษาที ่ เข ้าใจง ่าย ผู ้อ ่านสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ องค์ความรู้ที่เขียนถ่ายทอดออกมาจะเผยแพร่ลงในเว็บไซต์และเช่ือมต่อกับ AI chatbot ของกรม
ในการตอบปัญหาเกี่ยวกับดินที่มีข้อจำกัดต่างๆ และแนวทางการจัดการ การสกัดองค์ความรู้ช่วงแรกๆ ใช้เวลา
ค่อนข้างนาน จากการที่ยังขาดทักษะและจะต้องผ่านการกลั่นกรองโดย ผอ.ด้วย เนื่องจากท่านเห็นว่า ถ้ามีการ
เขียนเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องในเชิงวิชาการ อ่านแล้วไม่เข้าใจ เมื่อนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรมฯ อาจทำให้
เกิดผลทางลบได้ ดังนั้นงานวิชาการหรืองานวิจัยที่จะถูกนำไปสกัดเป็นองค์ความรู้ต้องผ่านการกลั่นกรองจาก 
ผอ.ทุกฉบับ และถ้ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องก็จะช้ีแนะวิธีการเขียนและให้เจ้าของผลงานนำกลับไปแก้ไขใหม่ 
โดย ให้แนวทางการเขียนซึ่งจำกัดจำนวนหน้าไว้ 1-2 แผ่น ต้องเขียนสื่อสารอย่างไร คนอ่านจะได้อะไร สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ แต่ถ้าคนอ่านแล้วไม่รู้เรื่อง นั่นคือ ความรู้นั้นไม่ตอบโจทย์ของการเป็นองค์ความรู้ 
นี่ก็เป็นการสอนงานน้อง (Coaching) อีกวิธีหนึ่งที่ให้น้องๆ ได้ลงมือทำจริงซึ่งตอนนี้นักวิชาการส่งผลงานเพื่อ
นำมาเป็นองค์ความรู้มากขึ้น น่ันถือว่าเป็นการพัฒนาไปได้ค่อนข้างดีอีกขั้นหน่ึง 
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6. สิ่งที่ทา่นคาดหวังกับอนาคต
ของกรมพัฒนาท่ีดิน 

ต้องการเห็นกรม
พัฒนาที ่ด ินเป ็น “กรมด้านการ
วิจัย” แต่ละกองควรมีงานวิจัยที่
รองรับภารกิจของกองนั ้นๆ และ
งานวิจัยเหล่านั้นต้องถูกคิดต่อเป็น
นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ  

ซึ่งจะไปรองรับภารกิจของกรมฯ ในเรื่องของการพัฒนาที่ดิน เรามีเครือข่ายหมอดินอาสาอยู่ทั่วประเทศ มีกลุ่ม
เครือข่ายการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรสามารถเผยแพร่ออกไปได้ การลงพื้นที่ได้ไปพบปะ
เกษตรกร สามารถกล่าวได้ว่า กรมพัฒนาที่ดินเป็นกรมเดียวที่เกษตรกรให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเนื่องจากว่า
เราไปทำให้ชีวิตของเกษตรกรดีขึ ้น และกรม
พัฒนาที่ดินมีปัจจัยต่างๆ ไปสนับสนุน ทั้งการ
ใ ห ้ ค ว า ม รู้   
ให้เทคโนโลยี ให้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
งานวิจ ัยของเราต้องม ีค ุณภาพไม่ใช ่ม ีแต่
ปริมาณและต้องตอบโจทย์ภารกิจของกรมฯ 
และตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 
 
7. ข้อคิดในการทำงานถึงข้าราชการรุ่นใหม่  
  ผอ.ฉวีวรรณ อยากจะฝากข้อคิดใน
การทำงานของนักวิจัยและนักวิชาการรุ่นน้อง
ว่า สิ่งที่สำคัญของนักวิจัยและนักวิชาการคือ 
“อ่านมาก ๆ คิดมาก ๆ ทำมากๆ”“อ่านมาก
มาก” เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักวิจัยคือ ต้องมี
การการค้นคว้าเพิ่มเติม อ่านสม่ำเสมอ ก้าวทัน
โลก อยากจะแนะนำให้นักวิชาการอ่านวารสารผลงานงานวิจัยใหม่ๆ ของต่างประเทศ (Journals) จะทำให้เกิด
มุมมองที่กว้างไกล เกิดมุมมองใหม่ๆ โดยเราไม่ต้องไปเริ่มต้นที่ศูนย์ คำว่า “Modified”คือคุณอ่านวิจัยของ
ต่างประเทศที่สำเร็จแล้วนำมาประยุกต์คิดงานวิจัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศเรา และต้องมีการ
ติดตามงานวิจัยของต่างประเทศอยู่เสมอนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญ“คิดมากมาก” คือการคิดต่อยอด ตั้งหัวข้อการวิจัย 
ตั้งตัวชี้วัดให้ชัดเจนเราจะได้ผล output/ outcome ตามที่ต้องการ วิเคราะห์โอกาสความสำเร็จในการ
แก้ปัญหาด้วย ยกตัวอย่างเช่น จุลินทรีย์ตามธรรมชาติมีอยู่ในมากมาย จุลินทรีย์แต่ละชนิดชอบอาศัยอยู่สภาพ
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ที่แตกต่างกัน มีกิจกรรมแตกต่างกัน ดังน้ันต้องวิเคราะห์ก่อนว่าจะนำจุลินทรีย์มาใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ใด จะต้อง
เก็บตัวอย่างดินจากแหล่งใด สภาพแวดล้อมใด จะช่วยให้พบจุลินทรีย์ที่เราต้องการและคัดเลือกได้สายพันธุ์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงมากกว่า และเมื่อนำจุลินทรีย์มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วมีโอกาสท่ีจะนำไปใช้ประโยชน์ได้มาก
หรือน้อยอย่างไร และเป็นที่ยอมรับหรือไม่ ถ้าไม่มีโอกาสหรือการยอมรับนั้นมีน้อยต้องตัดประเด็นเหล่านั้นทิ้ง
ไป “นักวิจัยจะคิดงานแบบสะเปะสะปะหลายเรื ่องไม่ได้”“ทำมากมาก” การปฏิบัติคือการสร้างสม
ประสบการณ์ยกตัวอย่าง การปฏิบัติงานในห้องทดลองจำเป็นต้องมีทักษะค่อนข้างสูง คุณจะไม่สามารถสั่งงาน
ใครได้ โดยที่คุณไม่รู้ขั้นตอนและวิธีการทำ ดังน้ันนักวิจัยในห้องทดลองจะมีการทำงานเองไปด้วย และต้องรู้งาน
ทุกขั้นตอน การทำมากๆ เป็นการสร้างสมประสบการณ์ และประสบการณ์เหล่านั้นเป็นสิ่งที่คุณจะเอาไปสอน
น้อง ๆ ให้มาทำงานแทนเราได้ โดยที่ต่อไปเราอาจจะเป็นเพียงผู้สั่งงานและตรวจสอบความถูกต้องเท่าน้ัน แต่
พ้ืนฐานการทำงานเราต้องรู้ก่อนถ้าเราไม่มีพ้ืนฐานเราจะสั่งงานไม่ถูก การเขียนงานเอกสารหรืองานวิชาการของ
นักวิชาการรุ่นพี่ทำไมถึงเขียนออกมาได้ดี เนื่องจากสมัยก่อนเพิ่งเริ่มมีคอมพิวเตอร์ใช้ส่วนใหญ่ยังไม่มีเครื่อง
ประจำเป็นของตัวเอง เวลาส่งงานเราจะใช้มือเขียนและหัวหน้าก็จะปรับแก้มาด้วยการเขียนเป็นลายมือเช่นกัน 
พอเราจะเขียนงานส่งกลับไปใหม่เราต้องกลับมาอ่านที่หัวหน้าแก้ไขในสิ่งที่ถูกต้อง เท่ากับเป็นการเรียนรู้โดย
อัตโนมัติ ฉะนั ้น การอ่านผ่านตา ผ่านสมอง และการเขียนทำให้เราจดจำได้ดี จากการที ่ตนเองเป็น
คณะกรรมการประเมินผลงานสายงานวิชาการจะเห็นได้ชัดจากการเขียนผลงานในปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้วิธีการ
คัดลอกและวาง (copy and paste) โดยที่ไม่ได้อ่านทบทวนทำความเข้าใจไม่มีการร้อยเรียงประโยค ไม่มีการ
กรองข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ จึงทำให้เน้ือหาซ้ำๆ กัน ไม่มีความสมบูรณ์ ไม่น่าสนใจ ผอ.ยังกล่าวอีกว่าวิชาหน่ึง
ที่เห็นควรจะเอากลับมาสอนใหม่นั่นคือ วิชาเรียงความ และการย่อความ คือคุณอ่านและคุณต้องย่อความใหไ้ด้
ใจความสำคัญจากบทความที่อ่าน เป็นการสอนให้อ่านและสกัดบทความให้ได้สาระสำคัญครบถ้วน และการ
เรียงความคุณต้องมีการเขียนร้อยเรียงประโยคให้ได้สาระ ต้องมีการอ่าน และต้องขมวดคำ ซึ่งแตกต่างจากการ
เขียนสมัยนี้อย่างมาก เทคโนโลยีช่วยให้การทำงานได้รวดเร็ว ทันใจ แต่ไม่ได้ฝึกให้คนได้คิดสังเคราะห์ ไม่มี
ทักษะในการเขียน ซึ่งทักษะการเขียนเกิดขึ้นได้ด้วยตัวของเราเองไม่สามารถเรียนรู้ที่ไหนได้ถ้าเราไม่ทำ การ
ปฏิบัติจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ ผอ.เน้นย้ำว่า ข้าราชการรุ่นใหม่ควรต้อง 
 

“อ่านมากมาก - คิดมากมาก - ทำมากมาก” 
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กิจกรรมการจัดการความรู้จากผู้รู้ เรื่องที่ 2 
“บทสัมภาษณ์พิเศษ นายอดุม  วิภาสไพสิฐ” 
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ผอ .  อ ุดม  ว ิภาสไพส ิฐ สำเร ็จการศ ึกษา ว ิศวกรรมศาสตร ์ บัณฑิต (ว ิศวกรรมชลประทาน )  จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2526 และบรรจุเข้ารับราชการในปี พ.ศ. 2527 

 ประสบการณ์ทำงาน ท่านบรรจุเข้ารับราชการในปี พ.ศ. 2527 ที ่สำนักงานการปฏิรูปที ่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม จากน้ันโอนย้ายมาที่กรมพัฒนาที่ดิน เริ่มต้นการทำงานที่ ฝ่ายโยธา กองช่าง กรมพัฒนาที่ดินมี
หน้าที ่ร ับผิดชอบเกี ่ยวกับงานด้านการสำรวจ ออกแบบ และกำกับการควบคุมการก่อสร้าง เกี ่ยวกับ 
งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 จังหวัดพิษณุโลก ในตอนน้ัน
ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่สำหรับตนเอง ที่เพิ่งเข้ามารับราชการและต้องรับผิดชอบหน้าที่
ดังกล่าวในพ้ืนที่ ที่มีความใหญ่ กว้างขวาง ในขณะนั้น อีกทั้งยังไม่คุ้นเคยกับระบบการทำงานของราชการ  

ชีวิตการทำงานที่ผ่านมา ความยากของงานที ่ทำคือเรื ่องการประสานงานกับชาวบ้านในพื้นที่  
การทำงานแหล่งน้ำในอดีต ต้องเข้าไปสำรวจสอบถามความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ และสำรวจเก็บข้อมูล
สภาพภูมิประเทศ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาออกแบบให้ตรงตามความต้องการของชาวบ้าน เมื่อร่างแบบเสร็จ  
จึงนำกลับไปให้ชาวบ้านดูอีกครั้งว่าตรงกับที่ต้องการหรือไม่ หากไม่ใช่ก็นำกลับมาแก้ไขใหม่ จนกว่าจะตรงตาม
ความต้องการของชาวบ้าน จึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ แต่ปัจจุบันการทำงานของคนรุ่นใหม่ไม่ได้ทำงาน
ลักษณะแบบนั้นแล้ว แต่เป็นการทำงาน
แบบเข้าพื้นที่ไปทำการสำรวจภูมิประเทศ
และสอบถามความต้องการเพียงครั้งเดียว 
โดยไม ่ได้ยกร ่างแบบแปลนและนำไป
สอบถามความค ิดเห ็นของชาวบ ้ าน 
ซ้ำอีกครั้ง หรือหลายๆครั้ง จนกว่าจะเกิด
ความพึงพอใจ ทำให้เกิดการผิดพลาด 
ไม ่ตรงตามความต ้องการท ี ่ แท ้จริ ง 
ของชาวบ ้าน จ ึงต ้องทำการปร ับแก้
รูปแบบขณะทำการก่อสร้างขึ้นบ่อยคร้ัง 
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ความประทับใจในการทำงาน ได้รับความร่วมมือที่ดีจากเพื่อร่วมงานไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา รุ่นพ่ี 
หรือรุ่นน้อง ตลอดจนภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ ทำให้ชาวบ้านมีน้ำใช้และมีรายได้ที่ดี และมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการที่เราได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น นอกจากนี้การที่เราได้พูดคุยกับชาวบ้านในขณะ
ทำงานก็ทำให้ได้รับความรู้จากประสบการณ์ของชาวบ้านเพิ่มขึ้นด้วย เช่น เรื่องความสามารถในการเก็บกักน้ำ
ของดินในการก่อสร้างงานแหล่งน้ำขนาดเล็ก ซึ่งโดยทั่วไปไม่มีการเจาะตรวจสอบดินในระดับลึก แต่เมื่อเกิดข้อ
สงสัยถึงลักษณะของดินที่ลึกลงไป 7-8 เมตรของพื้นที่ก่อสร้างโครงการว่าสามารถกักเก็บน้ำได้หรือไม่ ชาวบ้าน
จะพาไปดูด ินที ่ข ุดจากบ่อน้ำท ี ่บ ้านของเขา ว ่าม ีล ักษณะเป็นแบบไหน สามารถก่อสร ้างแหล่งน้ำ 
ได้หรือไม่ นี่คือความรู้ที่ชาวบ้านเป็นผู้สอน บางทีเราคาดไม่ถึงภูมิปัญญาชาวบ้าน คิดถึงเพียงการทดสอบ 
ตามหลักวิศวกรรมศาสตร์เท่าน้ัน 
 

 
 
 การพัฒนาเทคโนโลยีของสำนักวิศวกรรมเพื ่อการพัฒนาที่ดิน เมื ่อประมาณ 20 ปีที ่ผ่านมา 
ประมาณ ปี พ.ศ.2540 เรามีการใช้กล้อง Total Stations ในการสำรวจเก็บข้อมูลภูมิประเทศ เพ่ือเก็บข้อมูล
ระยะ ข้อมูลระดับ ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในพื้นที่มาสร้าง
เป็นเส้น Contour โดยไม่ต้องใช้มือเขียนเส้นระดับช้ันความสูง และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการช่วยเขียนแบบ 
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับวิศวกรผู้ออกแบบ และทำให้การสำรวจออกแบบงานต่างๆเสร็จรวดเร็วยิ่งขึ้น
ต่อมาประมาณ ปี พ.ศ.2559 ได้มีการพัฒนาเรื่องการสำรวจเก็บข้อมูลภูมิประเทศเพื่อให้ได้ข้อมูลรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น จึงใช้เทคโนโลยีการสำรวจรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) มาช่วย 
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ในการสำรวจเก็บข้อมูลภูมิประเทศเพื่อลดระยะเวลาทำงาน ทำให้การสำรวจและออกแบบรวดเร็วขึ้น เช่น 
กรณีการสำรวจเก็บข้อมูลภูมิประเทศในบริเวณที่มีพื ้นที่ มีขนาดใหญ่หลายร้อยไร่ สามารถลดระยะเวลา 
การทำงานได้ไม่น้อยกว่า 2 - 3 เท่าจากเวลาเดิม ทำให้มีเวลาในการทำงานด้านอื่นเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจาก
อุปกรณ์ดังกล่าวมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ จึงต้องขอตั้งงบประมาณในการจัดหาต่อไป  
และในปัจจุบัน สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดินได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจโดยมีการใช้ UAV 

(Unmanned Aerial Vehicle) หร ื ออากาศยานไ ร้
คนขับ ในการบินสำรวจพื้นที่เพื ่อให้ได้แผนท่ีเส้นระดับ 
Contour ออกมา สำหรับใช้เพื่อการวางแผนได้ แต่ในขั้น
ออกแบบยังต้องศึกษาต่อไปเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด
แม่นยำยิ่งขึ้น เนื่องจากเส้น Contour ที่ได้จากการบิน
สำรวจด้วย UAV ยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่ในระดับที่สูง
เกินกว่าเป็นที่ยอมรับได้ทางด้านวิศวกรรม แต่ในอนาคต
ค่าความคลาดเคลื่อน อาจจะลดลงจนสามารถนำข้อมูล

มาใช้ในการออกแบบทางวิศวกรรมได้เทียบเท่ากับการใช้กล้อง Total Stations ผมมองว่าระบบดิจิทัลเป็นสิ่ง
ที่สำคัญสำหรับการทำงานของสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดินในอนาคตหากมีเทคโนโลยีที่ดีกว่านี้ ที่ไฮเทค
กว่านี้ ที่ทำงานได้เร็วกว่านี้ สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดินก็ต้องมีการปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ 
ในการสำรวจและออกแบบ มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่อาจต้อง
เปลี่ยนแปลงไป ยังไงก็ตามงานทางด้านวิศวกรรมแม้จะมีเครื่องมือที่ทันสมัยขนาดไหน สุดท้ายก็ต้องใช้วิศวกร
ในการตัดสินใจ ในการตรวจสอบความถูกต้องของแบบอีกครั้งหน่ึงก่อนนำแบบไปใช้งานจริง 

 ความภาคภูมิใจในการรับราชการ เคยได้มีโอกาสไปทำงานแหล่งน้ำที่หมู่บ้านหนึ่ง กระบวนการ 
ในการทำงานทางวิศวกรรม ต้องมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของงาน ซึ่งหลังจากวิเคราะห์แล้วปรากฏว่า 
ค่าความคุ้มค่าที่คำนวณออกมาได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด โดยทางด้านเศรษฐศาสตร์ค่าความคุ้มค่าที่ออกมา 
ต้องเกิน 1 ถึงจะเหมาะสมดำเนินการต่อไป แต่ค่าที่คำนวณออกมาได้ประมาณ 0.5 แต่เมื่อมาดูในพื้นที่แล้ว
พบว่าไม่มีแหล่งน้ำเลย การที่ชาวบ้านจะใช้น้ำต้อง
เข็นรถไปเอาน้ำจากหมู่บ้านข้างเคียงเป็นระยะทาง 
2 – 3 กิโลเมตร กว่าจะได้น ้ำใช้ เลยตัดสินใจ
ออกแบบและดำเนินการก่อสร้างในปีต่อมา เพื่อให้
ชาวบ้านมีน้ำใช้ หลังจากนั ้นอีก 1 ปี มีโอกาส 
ได้กลับไป ชาวบ้านดีใจมากและเข้ามาขอบคุณ 
กรมพัฒนาที่ดิน ทำให้ชาวบ้านมีรายได้ในการปลูกผัก 
เลี้ยงไก่ ซึ่งเกิดเป็นความภาคภูมิใจ 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

สิ่งที่อยากฝากไว้ ในการทำงาน ด้านการพัฒนาพื้นที่ การคิด ต้องคิดเป็นเชิงระบบ มีการทำงาน
ร่วมกัน ต่อเนื่องและสอดคล้องกัน ต้องมีการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเป็นตัวกำหนดเป้าหมาย 
ทิศทาง แนวทาง และผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญในการทำงานการพัฒนาพื้นที่ เพื่อประกอบ
ชิ้นส่วนงานของแต่ละกอง/สำนัก ให้เป็นผลงานชิ้นเดียวกัน เพื่อเป้าหมายเดียวกันของกรมฯ การสร้างคนให้รักองค์กร 
ให้รู้สึกว่ากรมพัฒนาที่ดิน คือบ้านแห่งที่สองของเรา และการมีความพยายามในการทำงานให้สำเร็จ ให้คิดว่า
ทำงานเพ่ือสร้างความดี สร้างความภูมิใจให้ตัวเราเอง 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการจัดการความรู้จากผู้รู้ เรื่องที่ 3 
“บทสัมภาษณ์พิเศษ นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล” 



 

  
      - 236 - 

รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการจัดการความรู้จากผู้รู้ เรื่องที่ 4 
“บทสัมภาษณ์พิเศษ นายกิตตินันท ์วรอนุวัฒนกุล” 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน (ภายนอก) 

(งบปกติ และ งบกลางกรมฯ) 
 กิจกกรรมการพัฒนาความรู้ ทักษะ สำหรับบุคลากรของกรมพัฒนาท่ีดิน  

(การฝึกอบรมภายนอก) 
 จำนวน 24 กิจกรรม / โครงการ  
 เป้าหมาย 141 ราย  
 งบประมาณประจำปี  3,420,803 บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นแปดร้อยสาม

บาทถ้วน) 

 
 
 
 

 
 

 

 

“งาน /  กิจกรรม / โครงการ” 
พัฒนาความรู้ ทักษะ สำหรับบุคลากร ของกรมพัฒนาท่ีดิน 

(งบกลางกรมฯ) 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการฝึกอบรมสรุปผลการพัฒนาบุคลากร 
ของกรมพัฒนาที่ดินประจำปีงบประมาณ 2563  

(การฝึกอบรมภายนอก) 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
สรุปผลการพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินประจำปีงบประมาณ 2563 (การฝึกอบรมภายนอก) 

(เริ่มตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 รวม 24 หลักสูตร จำนวน 141 คน งบประมาณทั้งสิ้น 3,420,803 บาท ดังนี้ 
 
 

ลำดับ 
 

โครงการ/หลกัสูตร วัน เดือน ป ี สถานทีจ่ัดอบรม 
จำนวน /วัน/ ช.

ม. 

จำนว
น 

(คน) 
งบประมาณ 

1.  เครือข่ายผู้บริหารงานวิจัย รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน และดู
งานต่างประเทศ 25 - 28 พฤศจิกายน 
62 

สวก. และศึกษาดูงาน         
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

8 วัน 64 ชม 1 สวก. 

2.  หลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระหว่างวันที ่18 – 29 พฤศจิกายน 
2562 

ห้องประชุมชั้น 2  
สถาบนัเกษตราธิการ 

12 วัน 80 ชม 1 สกธ. 

3.  หลักสูตร Smart Officer : การ
พยากรณ์สินค้าเกษตร 

ระหว่างวันที ่17 – 20 กุมภาพันธ์ 
2563 

ณ ศนูย์ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรแ์ละภาษา 
สถาบนัเกษตราธิการ 

4 วัน 32 ชม 1 สกธ. 

4.  นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์  
ระดับต้น จำนวน 6 รุ่น 37 - 42 
 

ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

สถาบันเกษตราธิการและ
โรงแรมในจังหวัดเพชรบุรี
และอบรมผ่านระบบ
ออนไลน์ (Online 
Learning) 

12 วัน 83 ชม. 32 พด. 
600,000 บาท 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ลำดับ 
 

โครงการ/หลกัสูตร วัน เดือน ป ี สถานทีจ่ัดอบรม 
จำนวน /วัน/ ช.

ม. 

จำนว
น 

(คน) 
งบประมาณ 

5.  นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์  
ระดับกลาง จำนวน 5 รุ่น 90 -94 

ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2562 – 
กันยายน 2563 

โรงแรมรามาการ์เด้
นและอบรม 
ผ่านระบบออนไลน์ 
(Online Learning) 

27 วัน 144 ชม. 32 พด. 
1,000,000 

บาท 

6.  นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์  
ระดับสูง  จำนวน 3 รุ่น  

ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 
2563 
 

อบรมผ่านระบบออนไลน์ 
(Online Learning) 

40 วัน 240 
ชม. 

34 พด. 
1,420,000 

บาท 

7.  หลักสูตรนักบรหิารระดับสูงกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ นบส.กษ. รุ่นที่ 3 

ระหว่างวันที่ 15 มิถนุายน – 18 
สิงหาคม 2563 

อบรมผ่านระบบออนไลน์ 
(Online Learning) 

43 วัน 266 ชม 2 สกธ. 

8.  หลักสูตรความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่าง
ประเทศและการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที ่6 

ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 
2563 

อบรมผ่านระบบออนไลน์ 
(Online Learning) 

3 วัน 18 ชม 4 สกธ. 

9.  หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 
2563 

อบรมผ่านระบบออนไลน์ 
(Online Learning) 

3 วัน 18 ชม. 2 สกธ. 

10.  หลักสูตร การจัดการงานเอกสารและการ
ออกแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับบุคลากร
ภาครัฐยุคดิจิทลั (Microsoft Office 
Advanced and Infographic Design) 

ระหว่างวันที่ 20 – 21 , 24 และ 26 – 
28 สิงหาคม 2563 

ณ สถาบันเกษตราธิการ 6 วัน 36 ชม. 2 สกธ 
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ลำดับ 
 

โครงการ/หลกัสูตร วัน เดือน ป ี สถานทีจ่ัดอบรม 
จำนวน /วัน/ ช.

ม. 

จำนว
น 

(คน) 
งบประมาณ 

11.  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ) 
รุ่นที่ 62 ประจำปี 2563 

ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2562 – 15 
กันยายน 2563 

วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร 

1 ปี 1  วปอ. 

12.  โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง:ผู้บริหาร
ส่วนราชการ(นบส.2) รุ่นที ่ 12 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 26 
ธันวาคม 2563 

สำนักงาน ก.พ. 27 วัน 1 ก.พ. 

13.  หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ระหว่างวันที่ 9 – 22 กรกฎาคม 
2563 

อบรมผ่านระบบออนไลน์ 
(Online Learning) 

13 วัน 1  ก.พ. 

14.  หล ักส ูตรประกาศน ียบ ัตรช ั ้ นส ู งการ
เสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 11 

ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 – 
กุมภาพันธ์ 2564  

สถาบันพระปกเกล้า 9 เดือน  1 พระปกเกล้า 

15.  หลักสูตรนักบรหิารการพัฒนาตามแนว
พระราชดำริ (นบร.) รุ่นที ่9 

ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 
25 พฤษภาคม 2563 
ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม  -
5 กันยายน 2563 

สำนักงาน กปร. 4 เดือน 4 กปร. 

16.  หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบรหิาร
ระดับสูง  รุ่นที ่5 (Advanced Master of 
Management Program) 

ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 
12 มีนาคม 2563 
ช่วงที่ 2 1 กรกฎาคม -6 ตุลาคม 
2563 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

108 ชั่วโมง 1 พด. 
79,000 บาท 

17.  หลักสูตรนักบรหิารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที ่2 มีนาคม – 23 มีนาคม 
2563 

โรงแรมในเขตกรุงเทพฯ 21 วัน 76  ชม. 1 พด 
59,000 บาท  
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รายงานสรุปผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ลำดับ 
 

โครงการ/หลกัสูตร วัน เดือน ป ี สถานทีจ่ัดอบรม 
จำนวน /วัน/ ช.

ม. 

จำนว
น 

(คน) 
งบประมาณ 

18.  หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 7 

ระหว่างวันที ่21 มีนาคม - 30 กันยายน 
2563 

โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
กรุงเทพฯ 

9 เดือน 105 
ชม. 

1 พด. 
120,000 บาท 

 

19.  หลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ 
ระดับชำนาญการ รุ่นที่ 26 

ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 - 
16 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ ห้องประชุมกรุงเทพ 2 
ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่น
เกล้า กรุงเทพฯ 

 2 เดือน 278 
ชม. 

1 สำนักงาน
คณะกรรมการ

กฤษฎีกา 
20.  หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่าน

องค์กรสู่องค์กรดิจิทัล   รุ่นที ่2 (Digital 
Transformation Program : DTP#2) 

ระหว่างวันที่ 10 กันยายน – 17 
ธันวาคม 2563  

ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ 
โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ 

15 วัน 120 
ชม. 

1 พด. 
142,803 บาท 

21.  หลักสูตรนักจัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อ
ชุมชน 

ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 
2562 
ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 
2562 

ณ ภูสกัธานรสีอร์ท จ.นคร
นายน 

3 วัน 18 ชม. 4 ม.เกษตรศาสตร์ 

22.  หลักสูตร การเขียนโครงการข้อเสนอ
โครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด 

ระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 
2563 

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
รัชดาภิเษก กรงุเทพฯ 

2 วัน 16 ชม. 8 สวก. 

23.  หลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม รุ่นที ่1 

ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม – 18 
พฤศจิกายน 2563  

ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป  
ซอฟเฟอริน 
กรุงเทพมหานครและศึกษา
ดูงานจังหวัดชลบุร ี

4 เดือน สัปดาห์
ละ 1 ครั้ง 

1 สดช 
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ลำดับ 
 

โครงการ/หลกัสูตร วัน เดือน ป ี สถานทีจ่ัดอบรม 
จำนวน /วัน/ ช.

ม. 

จำนว
น 

(คน) 
งบประมาณ 

24.  หลักสูตรนักบรหิารการเศรษฐกิจการเกษตร 
ระดับกลาง รุนที่ 1 

ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 19 
กันยายน 2563 

ณ สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

30 วัน 162 
ชม. 

3 สศก. 
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