โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรเสริม “ผู้อานวยการโครงการ” รุ่นที่ 2
ดาเนินการโดย สถาบันพัฒนาการชลประทาน
ร่วมกับ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักการและเหตุผล
กรมชลประทานอนุมัติให้สถาบันพัฒนาการชลประทาน ร่วมกับ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล ดาเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้อานวยการโครงการ”
ซึ่งเป็นไปตามมาตรการบริหารและพัฒนากาลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 - 2561) เน้นการพัฒนาบุคลากร
บนพื้นฐานของสมรรถนะ และพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับชั้น ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุ คลากรกรมชลประทาน (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กาหนดวิสั ยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์
ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรอัจฉริยะ ซึ่งเป็นประเด็นที่ท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่
ต้องวิเคราะห์ และกาหนดแนวทางในการพัฒ นาบุคลากรให้ มีขีดความสามารถในการมุ่งสู่ การเป็นองค์กร
อั จ ฉริ ย ะ และให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรกรมชลประทาน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 256 3
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงทุกระดับ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ กับ
บุ คลากรของกรมชลประทานให้มีความพร้อม สามารถขับเคลื่ อนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้ บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กรมวางไว้ ทั้งนี้การจัดฝึกอบรมมีเนื้อหาครอบคลุมวิชาการที่จาเป็นสาหรับผู้ที่กาลัง
ดารงตาแหน่งผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าโครงการ และผู้ที่กาลังจะดารงตาแหน่งต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นกาลัง
สาคัญในการบริหารงานชลประทานทั่วประเทศต่อไปโดยได้เริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
จนถึงปัจจุบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 17 รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้วว่า 849 คน
ต่อมา กรมชลประทานได้เห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ตามบันทึก
ข้อความ สานักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ สบค. 15403 ลงวันที่ 15 สิงหาคม
พ.ศ. 2562 ให้ ห ลั กสู ตรนั กบริ ห ารการพัฒ นาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง (นบก.) จัดโดยสถาบัน
เกษตราธิการ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถเทียบเคียงกับหลักสูตรผู้อานวยการโครงการได้
โดยผู้ที่ผ่านการอบรม นบก. จะต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในหัวข้อวิชาที่แตกต่างกัน หรือหลักสูตรเสริมสาหรับ
ผู้อานวยการโครงการ และให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตามคาสั่งกรมชลประทานที่ ข 1572/2561
ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 พิจารณาเพิ่มเติมในรายละเอียดหัวข้อวิชาเพื่อเทียบเคียงหลักสูตรผู้อานวยการ
โครงการ โดยผู้ที่จะเข้ารับการอบรมจะต้องมีคุณสมบัติและเข้ารับการทดสอบตามเกณฑ์เช่นเดียวกับหลักสูตร
ผู้อานวยการโครงการ
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รมี ม ติ เ ห็ น ชอบรายละเอี ย ดหั ว ข้ อ วิ ช า หลั ก สู ต รเสริ ม
“ผู้อานวยการโครงการ” เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 และคณะกรรมการกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการคัดเลือก และคัดเลือกผู้เข้าฝึกอบรม มีมติเห็นชอบคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก หลักสูตรเสริม
“ผู้อานวยการโครงการ” เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมในการบริหารงานโครงการชลประทาน
2. เป็นผู้รอบรู้งานทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานชลประทาน
3. เป็นผู้ที่มีมุมมอง และวิสัยทัศน์ กว้างไกลทั้งในระดับชาติ ระดับสังคม และระดับโครงการ
เพื่อสามารถสร้างสรรค์รูปแบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. มี ค วามรู้ ค วามสามารถเที ย บเคี ย งกั บ โครงการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารหลั ก สู ต ร
“ผู้อานวยการโครงการ” ในการบริหารงานที่สอดคล้องกับนโยบายที่กรมชลประทานกาหนด ให้เป็นหลักสูตรที่
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดสมรรถนะในการดารงตาแหน่ง
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แบ่งเนื้อหาต่าง ๆ ที่ผู้อานวยการโครงการจะต้องทบทวนและเรียนรู้เพิ่มเติมในบริบทของ
การชลประทาน นอกเหนือไปจากเนื้อหาหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง
(นบก.) ซึ่งจัดโดยสถาบั นเกษตราธิการ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนาไปปฏิบัติ ง าน
ในพื้ นที่ ได้ อย่ างถู กต้ องตามมาตรฐานการก าหนดต าแหน่ งของ ส านั กงาน ก.พ. จ านวนทั้ งสิ้ นไม่ น้ อยกว่ า
74 ชั่วโมง โดยสามารถแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านเสริมสร้างสมรรถนะทางการบริหาร
1) การทดสอบสมรรถนะทางการบริหาร
3 ชั่วโมง
2. ด้านนโยบาย
1) นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3 ชั่วโมง
2) แนวนโยบายในการบริหารจัดการน้าของกรมชลประทาน
2 ชั่วโมง
3. ด้านดิจิทัล
1) เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้า ปัจจุบันและอนาคต
3 ชั่วโมง
2) การศึกษาดูงานด้านดิจิทัล
6 ชั่วโมง
4. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1) การบริหารงานพัสดุยุคใหม่ในงานชลประทาน
3 ชั่วโมง
2) เทคนิคการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
3 ชั่วโมง
3) ข้อตรวจพบจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
3 ชั่วโมง
5. ด้านการชลประทาน
1) ถอดประสบการณ์การพัฒนาแหล่งน้าของประเทศ
3 ชั่วโมง
2) การอภิปราย หัวข้อ “ชลประทาน : ก้าวให้นาพลวัตโลก”
3 ชั่วโมง
3) เทคนิคการสารวจและทาแผนที่เพื่องานชลประทาน
3 ชั่วโมง
4) การพัฒนาระบบชลประทานในไร่นาและงานจัดรูปที่ดิน
3 ชั่วโมง
5) การวิเคราะห์และประเมินผลงานด้านอุทกวิทยา
3 ชั่วโมง
6) ผู้อานวยการโครงการกับแบบก่อสร้าง
3 ชั่วโมง
7) เทคนิคการบริหารงานผ่านระบบเครือข่าย
3 ชั่วโมง
6. ด้านการทารายงานการศึกษากลุ่ม
1) การจัดทาแผนกลยุทธ์ของโครงการชลประทาน
6 ชั่วโมง
2) ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อสนับสนุนการทางานในพื้นที่
3 ชั่วโมง
3) การทารายงานการศึกษากลุ่ม
18 ชั่วโมง
รวมทั้งสิ้น 74 ชั่วโมง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ ผ่ า นการฝึ ก อบรมมี ค วามรู้ ความสามารถ ที่ เ หมาะสมในการบริ ห ารงานโครงการ
ชลประทาน
2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้เรียนรู้งานทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานชลประทาน
3. ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้เรียนรู้การเป็นผู้ที่มีมุมมอง และวิสัยทัศน์ กว้างไกลทั้งในระดับชาติ
ระดับสังคม และระดับโครงการเพื่อสามารถสร้างสรรค์รูปแบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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1. เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง
(นบก.) ซึ่งจัดโดยสถาบันเกษตราธิการ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. เป็นผู้ดารงตาแหน่งนายช่างชลประทานอาวุโส หรือ นายช่างโยธาอาวุโส โดยมีระยะเวลารวม
ในการดารงตาแหน่งระดับอาวุโสไม่น้อยกว่า ๔ ปี นับถึงวันสุดท้ายวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564
3. เป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ระดั บ ช านาญการพิ เ ศษทุ ก สายงาน และปั จ จุ บั น ด ารงต าแหน่ ง
ผู้อานวยการส่วน หรือ เทียบเท่าต่ากว่าสานัก/กอง 1 ระดับ
4. เป็นผู้ดารงตาแหน่งวิศวกรชลประทานชานาญการพิเศษ หรือ วิศวกรโยธาชานาญการ
พิเศษ โดยมีระยะเวลารวมในการดารงตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายวันที่
1 เมษายน พ.ศ. 2564
5. เป็นผู้ดารงตาแหน่งวิศวกรชลประทานชานาญการพิเศษ หรือ วิศวกรโยธาชานาญการ
พิเศษ ที่ผ่านการดารงตาแหน่งระดับชานาญการ โดยมีระยะเวลารวมในการดารงตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่ากว่า
สานัก/กอง 2 ระดับ ไม่น้อยกว่า 4 ปี นับถึงวันสุดท้ายวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 (เฉพาะผู้ เคยด ารง
ตาแหน่งระดับ 7 เดิม ก่อนวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551)
6. เป็นผู้ดารงตาแหน่งวิศวกรชลประทานชานาญการ หรือ วิศวกรโยธาชานาญการ โดยมี
ระยะเวลารวมในการดารงตาแหน่ง วศ. / จน. / หัวหน้าฝ่ายต่ากว่าสานัก/กอง 2 ระดับ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
นับถึงวันสุดท้ายวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 (เฉพาะผู้เคยดารงตาแหน่งระดับ 7 เดิม ก่อนวันที่ 11 ธันวาคม
พ.ศ. 2551)
7. มีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี
8. กรณีปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา
สตู ล สงขลา (อ.เทพา อ.สะบ้ า ย้ อ ย อ.จะนะ อ.นาทวี ) สามารถนั บ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ ง ทวีคูณ
ตามประกาศ อกพ. กรมชลประทาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่ง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
9. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร
10. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามที่คณะกรรมการกาหนด
วิธีการคัดเลือก และ จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนร่วมกับคะแนนคุณสมบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ประกอบด้วย
1) คะแนนสอบคัดเลือก 70%
สอบข้อเขียนวัดความรู้ความสามารถในเชิงเทคนิคและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้า
ชลประทาน การบริหารโครงการชลประทาน พัสดุ การเงิน การบริหารงานบุคคล กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง จานวน 100 ข้อ
2) คะแนนคุณสมบัติ 30%
=
ระยะเวลาที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กาหนด
x 30
ระยะเวลาที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กาหนดของรายที่มากที่สุด

-42. คัดเลือกจากข้าราชการ ดังต่อไปนี้
2.1 เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศฝ่ายส่งน้าและบารุงรักษาดีเด่นระดับประเทศ ทั้งประเภท
โครงการส่งน้าและบารุงรักษา และโครงการชลประทาน ลาดับที่ 1 และ 2 ทั้งนี้ให้พิจารณา ลาดับที่ 1 และ
เรียงตามปีที่ได้รับรางวัล ตามลาดับจานวนไม่เกิน 4 คนต่อรุ่น
2.2 เป็นผู้ที่ผ่านโครงการฝึกอบรม และทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะหัวหน้าฝ่ายส่งน้าและ
บารุงรักษา ที่ได้ลาดับคะแนน ในลาดับที่ 1 – 3 โดยให้เรียงลาดับความสาคัญผู้ที่ได้คะแนนอันดับ 1 ก่อน และ
เรียงตามปี พ.ศ. ที่สอบตามลาดับ รวมจานวนไม่เกิน 3 คนต่อรุ่น
2.3 เป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) เรียงตามรุ่น รวมจานวนไม่เกิน 2 คน ต่อรุ่น
จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จานวน 40 คน
ระยะเวลาในการฝึกอบรม
ระยะเวลารวม 12 วัน ระหว่างวันที่ 8 – 19 มีนาคม 2564
สถานทีใ่ นการจัดฝึกอบรม
ณ สถานที่เอกชน/ห้องประชุมอาคารศูนย์ฝึกอบรม NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน
กรมชลประทาน อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และสถานที่การศึกษาดูงานนอกพื้นที่ ตามกาหนดการ
ตารางการฝึกอบรม
เทคนิคในการฝึกอบรม
การบรรยาย แบบทดสอบจากสานักงาน ก.พ. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ระดมสมอง และศึกษาดูงาน
และตอบข้อซักถาม
วิทยากรในการฝึกอบรม
วิทยากรจากภายในกรมชลประทาน และผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาจากหน่วยงานภายนอก
และภาคเอกชน
การประเมินและติดตามผลโครงการฝึกอบรม
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม ดังนี้
1.1 จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต่ากว่าจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย
โครงการที่กาหนดไว้
1.2 ประเมินความรู้ ความเข้าใจ โดยการทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม
1.3 ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับฝึกอบรม
1.4 ประเมินผลการวางแผนการนาความรู้จากการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของโครงการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม
3. ติดตามผลการฝึกอบรมภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 3 - ๖ เดือน ดังนี้
3.๑ ติดตามผลการนาความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน

-53.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
3.3 ติดตามประโยชน์ของโครงการฝึ กอบรมที่มีผ ลต่อประสิ ทธิ ภ าพ ประสิ ทธิ ผ ลการ
ปฏิบัติงาน ผลงานหรือบริการของหน่วยงาน
เกณฑ์ชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต (จากการประเมินผลโครงการ)
1. จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต่ากว่าจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย
โครงการที่กาหนดไว้
2. ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี
3. ร้อยละ 70 ของผู้ผ่านการฝึกอบรมมีการวางแผนการนาความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติงาน
4. จานวนค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ ต่ากว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2
5. ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของ
กระบวนการฝึกอบรมในภาพรวม อยู่ในระดับไม่ต่ากว่าค่อนข้างมาก
ผลลัพธ์ (จากการติดตามผลโครงการ)
1. ร้อยละ 70 ของผู้เข้า รับการฝึกอบรมที่มีการนาความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน
2. ร้อยละ 70 ของผู้เข้า รับการฝึกอบรมที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ
3. ร้อ ยละ 70 ของผู้บัง คับ บัญ ชาต้น สัง กัด ของผู้เ ข้า รับ การฝึก อบรมที่ใ ห้ค วามเห็น ว่า
การฝึกอบรมมีประโยชน์ต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
การรับรองผลการฝึกอบรม
1. ผู้ผ่านการทดสอบเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม จะได้รับประกาศนียบัตรเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรม
2. ผู้จัดจะส่งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมและคะแนนเพื่อลงทะเบียนประวัติ
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
1. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ ได้แ ก่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร (ผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่) ค่าที่พัก (ผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม
วิทยากร และเจ้าหน้าที่) ค่ายานพาหนะ (ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ และค่าเช่ารถบัส) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สถาบัน
พัฒนาการชลประทาน ขอใช้งบประมาณจัดสรรจากกองแผนงาน จานวนเงิน 646,450 บาท (หกแสนสี่หมื่น
หกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยสามารถถัวจ่ายได้ตลอดหลักสูตร
2. ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักก่อนและหลังการฝึกอบรม
และค่ายานพาหนะ ใช้งบประมาณจากต้นสังกัด ตามระเบียบของทางราชการ

-6ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. คณะกรรมการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“ผู้อานวยการโครงการ” ตามคาสั่ง
กรมชลประทานที่ ข 1572/2561 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกและคัดเลือกผู้เข้าฝึกอบรม
องค์ประกอบ
ที่ปรึกษา
1. นายวสันต์ บุญเกิด
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจาสถาบันพัฒนาการชลประทาน
2. นายชลิต ดารงศักดิ์
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจาสถาบันพัฒนาการชลประทาน
3. นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจาสถาบันพัฒนาการชลประทาน
4. อธิบดีกรมชลประทาน
ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ
1. รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน
ประธานกรรมการ
2. รองอธิบดีฝ่ายบารุงรักษา กรมชลประทาน
รองประธาน
3. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบารุงรักษา)
กรรมการ
4. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง)
กรรมการ
5. ผู้อานวยการกองแผนงาน
กรรมการ
6. ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
7. ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
กรรมการและ
เลขานุการ
8. ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
องค์ประกอบ
ที่ปรึกษา
1. รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมชลประทาน
ที่ปรึกษา
2. นายสาธิต มณีผาย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมชลประทาน
ที่ปรึกษา
3. อธิบดีกรมชลประทาน
ที่ปรึกษา
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ
1. รองอธิบดีฝ่ายบารุงรักษา
ประธานกรรมการ
2. ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
รองประธาน
3. ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
รองประธาน
4. ผู้อานวยการสานักบริหารโครงการ
กรรมการ
5. ผู้อานวยการสานักพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่
กรรมการ
6. ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
7. ผู้อานวยการสานักสารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
กรรมการ

-78. ผู้อานวยการสานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
9.-25. ผู้อานวยการสานักงานชลประทานที่ 1 - 17
26. ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
27. ผู้อานวยการกองพัฒนาแหล่งน้าขนาดกลาง
28. ผู้อานวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
29. ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน
30. ผู้อานวยการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
3. คณะกรรมการประจาหลักสูตร
องค์ประกอบ
ที่ปรึกษา
1. นายวสันต์ บุญเกิด
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจาสถาบันพัฒนาการชลประทาน
2. นายชลิต ดารงศักดิ์
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจาสถาบันพัฒนาการชลประทาน
3. นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจาสถาบันพัฒนาการชลประทาน
คณะกรรมการ
1. ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน
2. ผู้อานวยการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
3. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและติดตามประเมินผล
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
4. หัวหน้าฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
5. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและวิชาการ
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
6. หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
7. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
8. นางสาวชุติมา รังสิเสนา ณ อยุธยา
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
9. นายรสุ สืบสหการ
วิศวกรชลประทานชานาญการ
สถาบันพัฒนาการชลประทาน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

-810. นายปรเมนทร์ ขะพินิจ
กรรมการและ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
11. นางสาวภรัณยา จรูญธนกิจการ
กรรมการและ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
12. นางสาวธมนต์วรรณ เฉลิมสัตย์
กรรมการและ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานโครงการ
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
1. นายไพศาล บุญเกื้อ
วิศวกรชลประทานชานาญการพิเศษ
2. นายรสุ สืบสหการ
วิศวกรชลประทานชานาญการ
3. นางเรียม ทองย้อย
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
4. นายปรเมนทร์ ขะพินิจ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
5. นางสาวภิญญ์ภัทรา ท่าทราย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6. นางสาววันทนี ผลผยุง
เจ้าพนักงานธุรการ
7. นางสาวเจนจิรา แสนสาคร
เจ้าพนักงานธุรการ
8. นายนพพล รักน้อย
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. นายธวัฒน์ แสนภักดี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
2. นางสาวปาณิสรา แก้วคา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
3. นางสาวลฎาภา พูลคล้าย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
4. นางสาวพรเพ็ญ เพชรรุ่ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอภิยุทธ สุตัญตั้งใจ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สถานที่ติดต่อรายละเอียด
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา จันทโรภาส นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ ส่วนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สานักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน ถนนติวานนท์ ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120 โทร. 0 2583 4193 – 4
2. นางสาวเจนจิรา แสนสาคร เจ้าพนักงานธุรการ สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน
ถนนติวานนท์ ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0 2584 0378 - 9 ต่อ 133

-9รายละเอียดหัวข้อวิชา
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเสริม “ผู้อานวยการโครงการ” รุ่นที่ 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ด้านเสริมสร้างสมรรถนะทางการบริหาร
1) การทดสอบสมรรถนะทางการบริหาร
3 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงสมรรถนะทางการบริหารทั้ง 6 สมรรถนะของแต่ละ
บุคคล เพื่อนาไปปรับปรุงตนเองในการบริหารงาน บริหารคนได้
แนวทางการฝึกอบรม แบบทดสอบจากสานักงาน ก.พ.
เทคนิคการฝึกอบรม แบบทดสอบจากสานักงาน ก.พ.
2. ด้านโยบาย
1) นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3 ชั่วโมง
วัต ถุประสงค์ เพื่อให้ ผู้ เข้ารั บ การฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันและทิศทาง
ในอนาคตของการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี นโยบายสาคัญของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรณีศึกษาการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ประสบความสาเร็จ
แนวทางการฝึกอบรม สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางในอนาคตของการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อน
นโยบายและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี
1) นโยบายสาคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2) การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ประสบความสาเร็จ
เทคนิคการฝึกอบรม การบรรยาย และตอบข้อซักถาม
2) แนวนโยบายในการบริหารจัดการน้าของกรมชลประทาน
2 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ผู้ เข้ ารั บการฝึ กอบรมมี ความรู้ ความเข้ าใจในการขั บเคลื่ อนนโยบายและบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญของกรมชลประทาน ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี แนวทาง RID No.1
RID No.1 EXPRESS2020 กฎหมายและระเบียบสาคัญที่ผู้อานวยการโครงการควรรู้ แนวทางการจ้าง
เหมาบริการบารุงรักษาระบบชลประทาน
แนวทางการฝึกอบรม
1) สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางในอนาคตของการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญของกรมชลประทาน
2) ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี
3) แนวทาง RID No.1 RID No.1 EXPRESS2020
4) กฎหมายและระเบียบสาคัญที่ผู้อานวยการโครงการควรรู้
5) แนวทางการจ้างเหมาบริการบารุงรักษาระบบชลประทาน
6) ตัวอย่างและกรณีศึกษาเกี่ยวการบริหารจัดการน้าของกรมชลประทานเพื่อบรรลุผล
เทคนิคการฝึกอบรม การบรรยาย และตอบข้อซักถาม
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1) เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้า ปัจจุบันและอนาคต
3 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการการนาโมเดลประเทศไทย 4.0
สู่การปฏิบัติตามภารกิจกรมชลประทานทั้งด้านพัฒนาแหล่งน้า การบริหารจัดการน้า และการป้องกันภัย
อันเกิดจากน้า แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมชลประทาน แนวทางการประยุกต์แบบจาลองทางคณิตศาสตร์
ที่เหมาะสม
แนวทางการฝึกอบรม
1) การนาโมเดลประเทศไทย 4.0 สู่การปฏิบัติตามภารกิจกรมชลประทานทั้งด้านพัฒนา
แหล่งน้า การบริหารจัดการน้า และการป้องกันภัยอันเกิดจากน้า
2) แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมชลประทาน
3) แนวทางการประยุกต์แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสม
4) ตัวอย่างและกรณีศึกษาจากการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมชลประทาน
เทคนิคการฝึกอบรม การบรรยาย และตอบข้อซักถาม
2) การศึกษาดูงานด้านดิจิทัล
6 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานในสถานที่
ของหน่วยงานเอกชนเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาและการนาเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในงาน
ชลประทานได้อย่างเหมาะสม
แนวทางการฝึกอบรม การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคเอกชน ประโยชน์และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
ของการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กร
เทคนิคการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และตอบข้อซักถาม
4. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1) การบริหารงานพัสดุยุคใหม่ในงานชลประทาน
3 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ในเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการพัสดุสมัยใหม่
เทคโนโลยีในการดาเนินการด้านพัสดุ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แนวทางการฝึกอบรม
1) เทคนิคและวิธีการบริห ารจัดการพัสดุ สมัยใหม่ เทคโนโลยีในการดาเนินการด้า นพัส ดุ
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2) ตัวอย่างและกรณีศึกษาจากการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมชลประทาน
เทคนิคการฝึกอบรม การบรรยาย และตอบข้อซักถาม
2) เทคนิคการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
3 ชั่วโมง
วั ต ถุ ประสงค์ เพื่ อให้ ผู้ เข้ ารั บ การฝึ กอบรมมี ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บการการประชาสั ม พั น ธ์
ความส าคั ญของภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก ร ที่ มี ผ ลกระทบจากสถานการณ์ ใ นปั จ จุ บั น กระบวนการสร้ า ง
การตระหนั ก รู้ และเทคนิ ค ในการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก รให้ ส่ ง ตรงถึ ง
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการของกรมชลประทาน
แนวทางการฝึกอบรม
1) ความสาคัญของการประชาสัมพันธ์ และภาพลักษณ์องค์กร ที่มีผลกระทบจากสถานการณ์
ในปัจจุบัน กระบวนการสร้างการตระหนักรู้
2) เทคนิคในการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้ส่งตรงถึงกลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการของกรมชลประทาน
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3) ข้อตรวจพบจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
3 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อตรวจพบ
จากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แนวทางการฝึกอบรม
1) กฎหมายสาคัญที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างและกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากการตรวจพบ ข้อเสนอแนะ
และแนวทางแก้ปัญหา
2) ตัวอย่าง กรณีศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของวิทยากรและผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
เทคนิคการฝึกอบรม การบรรยาย และตอบข้อซักถาม
5. ด้านการชลประทาน
1) ถอดประสบการณ์การพัฒนาแหล่งน้าของประเทศ
3 ชั่วโมง
วั ต ถุ ประสงค์ เพื่ อให้ ผู้ เข้ ารั บ การฝึ กอบรมได้ ศึ กษาแนวทางการแก้ ปั ญหาและลดผลกระทบจาก
การปฏิบัติงานตามภารกิจกรมชลประทานด้านการพัฒนาแหล่งน้าในอดีตและแนวโน้มของการพัฒนา
แหล่งน้าในอนาคต การพัฒนาแหล่งน้าโดยการนาเทคโนโลยีทั้งจากภายในกรมชลประทานและภายนอก
กรมชลประทานมาประยุกต์ใช้
แนวทางการฝึกอบรม
1) ตัวอย่าง กรณีศึกษา แนวทางการแก้ปัญหาและลดผลกระทบจากการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจกรมชลประทานด้านการพัฒนาแหล่งน้าในอดีตและแนวโน้มของการพัฒนาแหล่งน้าในอนาคต
2) การพัฒนาแหล่งน้าโดยการนาเทคโนโลยีทั้งจากภายในกรมชลประทานและภายนอก
กรมชลประทานมาประยุกต์ใช้
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เทคนิคการฝึกอบรม การบรรยาย และตอบข้อซักถาม
2) การอภิปราย หัวข้อ“ชลประทาน : ก้าวให้นาพลวัตโลก”
3 ชั่วโมง
วัต ถุประสงค์ เพื่อให้ ผู้ เข้ารั บ การฝึ กอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการเปลี่ ยนแปลงที่สาคัญของโลก
(World Mega Trends) นวัตกรรมเปลี่ยนแปลงโลก กระแสโลกที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจกรม
ชลประทานในปัจจุบันและอนาคต แนวทางการรับมือและการปรับตัว
แนวทางการฝึกอบรม
1) การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของโลก (World Mega Trends) นวัตกรรมเปลี่ยนแปลงโลก
กระแสโลกที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมชลประทานในปัจจุบันและอนาคต
2) แนวทางการรับมือและการปรับตัว ตัวอย่างและกรณีศึกษาจากการปฏิบัติงานตามภารกิจ
กรมชลประทาน
เทคนิคการฝึกอบรม การบรรยาย และตอบข้อซักถาม
3) เทคนิคการสารวจและทาแผนที่เพื่องานชลประทาน
3 ชั่วโมง
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในหลั ก การส ารวจและท าแผนที่
เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่สาหรับสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านการสารวจและทาแผนที่ การนาผล
การสารวจและทาแผนที่ไปประยุกต์ใช้งานชลประทาน

- 12 แนวทางการฝึกอบรม
1) หลักการสารวจและทาแผนที่
2) เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่สาหรับสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านการสารวจและ
ทาแผนที่
3) การนาผลการสารวจและทาแผนที่ไปประยุกต์ใช้งานชลประทาน
4) ตัวอย่างและกรณีศึกษาจากการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมชลประทาน การสาธิตและ
การฝึกปฏิบัติภาคสนาม
เทคนิคการฝึกอบรม การบรรยาย และตอบข้อซักถาม
4) การพัฒนาระบบชลประทานในไร่นาและงานจัดรูปที่ดิน
3 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการพัฒนาระบบชลประทานในไร่นา
และงานจัดรูปที่ดิน เครื่องมือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่สาหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน ปัญหา
แนวทางการแก้ปัญหา และการลดผลกระทบจากการปฏิบัติงานด้านระบบชลประทานในไร่นาและงาน
จัดรูปที่ดิน
แนวทางการฝึกอบรม
1) หลักการพัฒนาระบบชลประทานในไร่นาและงานจัดรูปที่ดิน เครื่องมือ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหม่สาหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา
2) การลดผลกระทบจากการปฏิบัติงานด้านระบบชลประทานในไร่นาและงานจัดรูปที่ดิน
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากตัวอย่างและกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากประสบการณ์ของวิทยากร
เทคนิคการฝึกอบรม การบรรยาย และตอบข้อซักถาม
5) การวิเคราะห์และประเมินผลงานด้านอุทกวิทยา
3 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจระบบวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลและ
สถิติต่าง ๆ ด้านอุทกวิทยา ทฤษฎี วิธีการ แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ทางอุทกวิทยาที่ใช้ปฏิบัติงาน
ในกรมชลประทาน การประยุกต์ใช้ข้อมูลจาก SWOC และระบบโทรมาตรกรมชลประทานเพื่อ การ
บริหารจัดการน้าในระดับโครงการ
แนวทางการฝึกอบรม
1) ระบบวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ด้านอุทกวิทยา ทฤษฎี วิธีการ แบบจาลอง
ทางคณิตศาสตร์ทางอุทกวิทยาที่ใช้ปฏิบัติงานในกรมชลประทาน
2) การประยุกต์ใช้ข้อมูลจาก SWOC
3) ระบบโทรมาตรกรมชลประทานเพื่อการบริหารจัดการน้าในระดับโครงการ
เทคนิคการฝึกอบรม การบรรยาย และตอบข้อซักถาม
6) ผู้อานวยการโครงการกับแบบก่อสร้าง
3 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการออกแบบทางวิศวกรรมกรรม
ความส าคัญของแบบก่อสร้ าง พันธะสั ญญาและความรับผิ ดชอบทางกฎหมายในฐานะผู้ เขียนแบบ
ผู้ออกแบบ ผู้อนุมัติแบบ เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสนับสนุนการเขียนแบบ การออกแบบ
และการถอดแบบประมาณการ การแก้ไขแบบ

- 13 แนวทางการฝึกอบรม
1) หลักการออกแบบทางวิศวกรรมกรรม ความสาคัญของแบบก่อสร้าง พันธะสัญญาและ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายในฐานะผู้เขียนแบบ ผู้ออกแบบ ผู้อนุมัติแบบ
2) เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสนับสนุนการเขียนแบบ การออกแบบ การถอดแบบ
ประมาณการ การแก้ไขแบบ
3) ตัวอย่างและกรณีศึกษาจากการปฏิบัติงานด้านแบบก่อสร้าง การแก้ไขแบบ ปัญหาที่พบ
จากการนาแบบมาตรฐานไปใช้ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นามาใช้ในปัจจุบัน
เทคนิคการฝึกอบรม การบรรยาย และตอบข้อซักถาม
7) เทคนิคการบริหารงานผ่านระบบเครือข่าย
3 ชั่วโมง
วัต ถุประสงค์ เพื่อให้ ผู้ เข้ารั บ การฝึ กอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระบบเครือข่ายในปัจจุบันและ
แนวโน้มการพัฒนาระบบเครือข่ายในอนาคต นวัตกรรมระบบเครือข่าย การนาระบบเครือข่ายมาใช้งาน
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมชลประทาน
แนวทางการฝึกอบรม ระบบเครือข่ายในปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนาระบบเครือข่ายในอนาคต
นวั ต กรรมระบบเครื อข่ า ย การน าระบบเครื อ ข่ ายมาใช้ งานเพื่ อ รองรั บการปฏิ บั ติ งานตามภารกิ จ
กรมชลประทาน
เทคนิคการฝึกอบรม การบรรยาย และตอบข้อซักถาม
6. ด้านการทารายงานการศึกษากลุ่ม
1) การจัดทาแผนกลยุทธ์ของโครงการชลประทาน
6 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการแปลงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
สู่การจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติทั้งการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การบริหาร
กลยุ ทธ์ โดยการสร้ างภาวะผู้ นาและการบริห ารจัดการความขัดแย้งในองค์กรรวมทั้งผู้ มีส่วนได้เสีย
ตัวอย่างและกรณีศึกษาจากการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมชลประทาน
แนวทางการฝึกอบรม
1) การแปลงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์สู่การจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติทั้งการปฏิบัติ
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2) การบริหารกลยุทธ์โดยการสร้างภาวะผู้นาและการบริหารจัดการความขัดแย้งในองค์กรรวมทั้ง
ผู้มีส่วนได้เสีย
3) ตัวอย่างและกรณีศึกษาจากการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมชลประทาน
เทคนิคการฝึกอบรม การบรรยาย ตอบข้อซักถาม ระดมสมอง และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
2) ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อสนับสนุนการทางานในพื้นที่
3 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์และทิศทางงานวิจัยของ
กรมชลประทาน ความสาคัญของงานวิจัยต่อกรมชลประทาน ขั้นตอนการวิจัย แหล่งทุนวิจัย เทคนิค
การเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยและข้อเสนอโครงการ
แนวทางการฝึกอบรม
1) ยุทธศาสตร์และทิศทางงานวิจัยของกรมชลประทาน
2) ความส าคัญของงานวิจัยต่ อ กรมชลประทาน ขั้นตอนการวิจัย แหล่ งทุนวิจัย เทคนิ ค
การเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยและข้อเสนอโครงการ
3) ตัวอย่างและกรณีศึกษาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และฝึกปฏิบัติ

- 14 เทคนิคการฝึกอบรม การบรรยาย ระดมสมอง และตอบข้อซักถาม
3) การทารายงานการศึกษากลุ่ม
18 ชัว่ โมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นาความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรนามาบูรณาการ
ความรู้แบบสหวิทยากร แปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ นาไปสู่การศึกษากลุ่มตามหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาแหล่งน้า การบริหารจัดการน้า การบรรเทาภัยอันเกิดจากน้า การมีส่วนร่วมของประชาชน
การนาเสนอ และการนาเสนอผลการศึกษา
แนวทางการฝึกอบรม การจัดทารายงานศึกษากลุ่มตามหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้า
การบริห ารจัด การน้า การบรรเทาภัย อัน เกิด จากน้า การมีส่ว นร่ว มของประชาชน การนาเสนอ
และการนาเสนอผลการศึกษา
เทคนิคการฝึกอบรม การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ระดมสมอง และตอบข้อซักถาม

