โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการน้าในยุค 4.0”
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
------------------------------------หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลกสูง อาทิ ความผันผวนทางสภาพแวดล้อม
โลก สภาพอากาศและภูมิศาสตร์ โครงสร้างประชาการ การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจโลก ทิศทางการเมือง
โลก รวมทั้ ง การเปลี่ ย นแปลงภายในประเทศด้ า นความต้ อ งการใช้ น้ า ที่ เพิ่ ม มากขึ้ น ปั ญ หาการท้ า ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือแม้แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ด้วยสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ท้าให้ต้องมีการปฏิรูปประเทศในทุกมิติ ส่งผลให้รัฐบาลได้ก้าหนด
ทิศทางประเทศที่ส้าคัญระยะยาว และให้ความส้าคัญกับการผลักดันนโยบายส้าคัญต่าง ๆ ไม่ว่ายุทธศาสตร์
ประเทศ 20 ปี ทิศทางประเทศไทย 4.0 นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้า ที่ต่างมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้้า และการบริหารจัดการน้้าอย่างบูรณา
การ โดยมีก ารก้าหนดยุ ท ธศาสตร์ก ารสร้างความมั่ นคงของน้้ าภาคการผลิ ต ที่ มุ่ งเน้ น การพั ฒ นาและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบชลประทาน เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญ สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของกรม
ชลประทาน กรมชลประทานมุ่งวางแผนการบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สร้างความมั่นคงด้านน้้า ตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (ปี 2560-2579)
โดยมุ่งพัฒนาสู่องค์กรอัจฉริยะ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อก้าวเข้าสู่ยุค RID 4.0
การจั ดฝึกอบรมครั้ งนี้ จ ะท้าให้ ผู้ เข้ารับการฝึ กอบรมทราบและตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสู่ ยุค
RID4.0 รวมทั้งทราบถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่กรมชลประทานใช้ในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าใจถึง Thailand4.0 และ RID4.0 ตลอดจนเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่
กรมชลประทานมีการใช้งานในการบริหารจัดการน้้า
หัวข้อวิชา
1. ทิศทางของกรมชลประทานภายใต้ RID4.0
2. SWOC กับงานบริหารจัดการน้้า กรมชลประทาน
3. แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์กับการบริหารจัดการน้้า
4. ระบบตรวจวัดและควบคุมจากระยะไกล
5. เทคโนโลยีด้านการส้ารวจและการใช้อากาศยานไร้คนขับ
6. ดูงานฝายพับได้ อ่างเก็บน้้าประแสร์
7. เทคโนโลยีดาวเทียมกับงานบริหารจัดการน้้า
8. นวัตกรรมในงานชลประทาน
รวม

3
3
3
3
6
6
3
3
30

ชั่วโมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชั่วโมง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ผ่านการฝึกอบรมเข้าใจถึง Thailand 4.0 และ RID 4.0 ตลอดจนได้รับทราบถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ
ที่สามารถน้ามาประยุกต์ใช้กับงานชลประทานได้
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. เป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการของกรมชลประทาน
2. เป็นผู้ทสี่ ้านักชลประทาน หรือส้านัก หรือกอง เสนอชื่อเข้าร่วมฝึกอบรม
3. สามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้ครบตามระยะเวลาที่โครงการก้าหนด
จ้านวนกลุ่มเป้าหมาย
จ้านวน 1 รุ่น รุ่นละ 60 คน
ระยะเวลาในการฝึกอบรม
จ้านวน 1 รุ่น รุ่นละ 5 วันท้าการ ระหว่างวันที่ 3 - 7 มิถุนายน พ.ศ.2562
สถานทีจ่ ัดการฝึกอบรม
สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี
เทคนิคการฝึกอบรม
การบรรยาย การสาธิต แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และตอบข้อซักถาม
วิทยากรในการบรรยาย
1. วิทยากรภายนอก
2. วิทยากรภายในกรมชลประทาน
การประเมินผลโครงการฝึกอบรม
1. ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฝึกอบรม ดังนี้
1.1 จ้านวนผู้ เข้ารั บการฝึ กอบรมจริง ต้องไม่ต่้ากว่าจ้านวนผู้ เข้ารับ การฝึ กอบรมตาม
เป้าหมายโครงการที่ก้าหนดไว้
1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การ
ประเมิน ดังนี้
1.2.1 ประเมินความรู้ ความเข้าใจ โดยทดสอบก่อน – หลังการฝึกอบรม
1.2.2 ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
1.3 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของโครงการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
๑.4 ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม
เกณฑ์ชีวัดผลส้าเร็จของโครงการ
ผลผลิต (จากการประเมินผลโครงการ)

1. จ้ านวนผู้ เข้ารับ การฝึกอบรมจริง ต้องไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ้านวนผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก้าหนดไว้
2. ร้อยละ 7๐ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี
3. จ้านวนค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ ต่้ากว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเบิกจ่ายจากงบประมาณของสถาบันพัฒนาการชลประทาน ประกอบด้วย
ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดท้าเอกสาร กระเป๋าใส่ เอกสาร
เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายส้าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง
ค่าที่พัก
ที่ปรึกษาโครงการ
1. ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจ้าสถาบันพัฒนาการชลประทาน (นายวสันต์ บุญเกิด)
2. ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจ้าสถาบันพัฒนาการชลประทาน (นายชลิต ด้ารงศักดิ์)
3. อธิบดีกรมชลประทาน
4. รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน
5. ผู้อ้านวยการส้านักบริหารทรัพยากรบุคคล
6. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบริหารจัดการน้้า)
ผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานโครงการ
1. นายชัยยะ
พึ่งโพธิ์สภ
2. นายไพศาล
วรรณเกื้อ
3. นายธเนศ
อักษร
4. นายรสุ
สืบสหการ
6. นางเรียม
ทองย้อย
7. นายปรเมนทร์ ขะพินิจ
8. นายธวัชชัย
เป่าทุ้ย
9. นายเกริกฤทธิ์ ทองสีด้า

ผู้อ้านวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน
วิศวกรชลประทานช้านาญการพิเศษ สพช.
วิศวกรชลประทานช้านาญการพิเศษ สพช.
วิศวกรชลประทานช้านาญการ
สพช.
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
สพช.
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
สพช.
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
สพช.
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
สพช.

สถานที่ติดต่อรายละเอียด
1. นางสาววันทนี ผลพยุง เจ้าพนักงานธุรการ สพช.
สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์
ห ม าย เล ข 0 2584 0378-9 ต่ อ 1 3 3 โท รส ารห ม าย เล ข 0 2 5 8 4 0 3 7 8 -9 ต่ อ 1 0 0
Website: http://idi.rid.go.th/E-mail: idi.rid.go.th@gmail.com

รายละเอียดหัวข้อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการน้าในยุค 4.0”
1. ชลประทานบริบทใหม่ในยุค Disruptive Thailand
3 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบตรวจวัดและควบคุม
จากระยะไกล
แนวทางการฝึกอบรม
- ระบบตรวจวัดและควบคุมจากระยะไกล
- แบ่งกลุ่มดูงานและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการชลศาสตร์และระบบ SCADA
เทคนิคการฝึกอบรม การบรรยาย
2. Big Data
1.5 ชั่วโมง
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ และทราบเทคนิ ค ในการ
ประยุกต์ใช้แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ในการบริหารจัดการน้้า
แนวทางการฝึกอบรม
- แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้งาน
เทคนิคการฝึกอบรม การบรรยาย
3. SWOC กับงานบริหารจัดการน้า กรมชลประทาน
1.5 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจ
ของ SWOC
แนวทางการฝึกอบรม
- บทบาทและภารกิจของ SWOC ในงานบริหารจัดการน้้า
เทคนิคการฝึกอบรม การบรรยาย
4. ระบบตรวจวัดและควบคุมจากระยะไกล
6 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบตรวจวัดและควบคุม
จากระยะไกล
แนวทางการฝึกอบรม
- ระบบตรวจวัดและควบคุมจากระยะไกล
- แบ่งกลุ่มดูงานและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการชลศาสตร์และระบบ SCADA
เทคนิคการฝึกอบรม การบรรยาย แบ่งกลุ่มดูงาน และฝึกปฏิบัติ
5. เทคโนโลยีด้านการส้ารวจและการใช้อากาศยานไร้คนขับ
6 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้อากาศยาน
ไร้คนขับในงานชลประทาน

แนวทางการฝึกอบรม
- เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ
- แบ่งกลุ่มดูงานและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ
เทคนิคการฝึกอบรม การบรรยาย แบ่งกลุ่มดูงาน และฝึกปฏิบัติ
6. ดูงานฝายพับได้ อ่างเก็บน้าประแสร์
6 ชั่วโมง
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า รับ การฝึ ก อบรมมี ค วามรู้ค วามเข้ าใจ เกี่ ย วกั บ ฝายพั บ ได้ แ ละการ
ประยุกต์ใช้งาน
แนวทางการฝึกอบรม
- ฝายพับได้และการประยุกต์ใช้งาน
เทคนิคการฝึกอบรม การบรรยาย แบ่งกลุ่มดูงาน
7. เทคโนโลยีดาวเทียมกับงานบริหารจัดการน้า
3 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการส้ารวจจาก
ระยะไกลและการประยุกต์ใช้ในงานชลประทาน
แนวทางการฝึกอบรม
- เทคโนโลยีดาวเทียมกับงานบริหารจัดการน้้า
เทคนิคการฝึกอบรม การบรรยาย
8. สรุปบทเรียนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการจัดการน้าในอนาคต
3 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆ
ที่ใช้ในงานชลประทานเพื่อน้าไปพัฒนาต่อไป
แนวทางการฝึกอบรม
- นวัตกรรมด้านต่างๆ ที่ประยุกต์ใช้ในงานชลประทาน
เทคนิคการฝึกอบรม ถอดบทเรียน,ถามตอบ

ก้าหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการน้าในยุค 4.0”
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่

ด้าเนินการโดย สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน
09.00 - 12.00 น.
13.00 น.- 16.00 น.
ชลประทานบริบทใหม่ในยุค Disruptive Thailand

4 มิ.ย. 62

ระบบตรวจวัดและควบคุมจากระยะไกล
วิทยากรภายนอก

5 มิ.ย. 62

เทคโนโลยีด้านการส้ารวจและการใช้อากาศยานไร้คนขับ
(คณะวิทยากรจากส้านักส้ารวจด้านวิศวกรรมฯ)

พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.

3 มิ.ย. 62

Big Data
(อ.วัชระ เสือดี)

SWOC กับงานบริหารจัดการน้้า
กรมชลประทาน
วิทยากรภายนอก

ระบบตรวจวัดและควบคุมจากระยะไกล
วิทยากรภายนอก
เทคโนโลยีด้านการส้ารวจและการใช้อากาศยานไร้คนขับ
(คณะวิทยากรจากส้านักส้ารวจด้านวิศวกรรมฯ)

6 มิ.ย. 62

ดูงานฝายพับได้ อ่างเก็บน้้าประแสร์ (แบ่งกลุ่ม)
(บุคลากรภายนอก และคณะ)

ดูงานฝายพับได้ อ่างเก็บน้้าประแสร์ (แบ่งกลุ่ม)
(บุคลากรภายนอก และคณะ)

7 มิ.ย. 62

เทคโนโลยีดาวเทียมกับงานบริหารจัดการน้้า
(วิทยากรจาก GISDA)

สรุปบทเรียนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการจัดการน้้าในอนาคต

หมายเหตุ

: พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น.
** ทังนีช่วงเวลาในการฝึกอบรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของวิทยากร

